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บทนํา
“ในเวลานี้ เราเห็นพระเจาเพียงรางๆ เหมือนเห็นในกระจกเงา...”
(1 คร 13:12)
มีหลายเหตุผลทีค่ ณ
ุ หยิบหนังสือเลมนี้ บางทีคณ
ุ เพิง่ สูญเสียคนรักไป
จึงอยากพบคําตอบ หรือบางทีคุณหวังจะไดคําตอบจากการที่ไดพบกับความ
เจ็บปวดมากมายในแตละวัน มีชีวิตและความสุขหลังจากความตายจริงหรือ
ไมวาเรามีประสบการณสวนตัวเกี่ยวกับความตายอยางไร เราก็นา จะแบงปน
ความคิดเรื่องความตายอาจทําใหเราวุนวายใจ กลางคืนอาจนอนไมหลับ
บางคนกลัว เพราะสงสัย หรือ หมดหวัง ตายแลวไมเหลืออะไรเลยหรือ
หนังสือเลมนี้ นําเสนอธรรมประเพณีทยี่ าวนานของชาวคริสตเกีย่ วกับ
เรื่องสําคัญ คือ ความตาย การพิพากษา ชีวิตหลังความตาย ชาวคริสตเชื่อ
ในพระเจาผูท รงเผยแสดง และเทศนสอนในศตวรรษแรกๆ คือพระเยซูชาวนา
ซาเร็ธ “ ในเวลานี้เราเห็นพระเจาเพียงรางๆ เหมือนเห็นในกระจกเงา เมื่อถึง
เวลานั้น เราจะเห็นพระองคเหมือนพระองคทรงอยูตอหนาเรา เวลานี้ขาพเจา
รูอยางไมสมบูรณ แตเมื่อถึงเวลานั้น ขาพเจาจะรูแจง เหมือนที่พระองคทรง
รูจักขาพเจา “( 1 คร 13:12)
สิ่งที่พระศาสนจักรคาทอลิกสอนเกี่ยวกับความตาย การพิพากษา
สวรรค และนรก ถูกแสดงออกโดยใชภาษาสัญลักษณ รูปภาพที่ไมสมบูรณ
แมมีความเชื่อ เราก็สามารถเห็นเพียงรางๆ แตเราเชื่อในความรัก ที่พระเจา
ทรงจัดเตรียมใหเรา คําถาม - คําตอบ ในหนังสือเลมนี้เปนการจาริกแสวง
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บุญแหงความรัก รักผูที่ลวงหนากอนเราในชีวิตและความตาย รักเพื่อนรวม
เดินทางปจจุบันของเรา รักผูที่จะติดตามเราในหนทางสายนี้ ที่มีคําถาม และ
การตอสูเพื่อแสวงหาคําตอบ
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1. ทําไมจึงตองเปนสี่สิ่งสุดทาย?
สี่สิ่งสุดทายคือ ความตาย การพิพากษา สวรรค และนรก สี่สิ่ง
นี้ปรากฏครั้งแรกในหนังสือเทวศาสตรของศตวรรษที่ 12-13 เมื่อนักเทว
ศาสตรคริสตชนในสมัยกลาง เชน ปเตอร อเบลารด(Peter Abelard) และ
นักบุญโทมัส อไควนัส ไดเขียนเกีย่ วกับความตายและวันสิน้ โลก พวกทานมอง
วาความเชื่อถึงสี่สิ่งนี้เปนความจริงเดียวที่ยังเหลืออยู ในขณะที่บุคคลตาย
ผูมีความเชื่อทิ้ง พระศาสนจักร ศีลศักดิ์สิทธิ์ ขอคําสอนของพระศาสนจักร
พระคั ม ภี ร  รวมทั้ ง ความเชื่ อ และศี ล ธรรมไว ข  า งหลั ง คงเหลื อ ไว เ พี ย ง
สี่ สิ่ ง สุ ด ท า ย นอกจากนั้ น ในวั น สิ้ น โลกประเภทและความแตกต า งทาง
เทวศาสตรทั้งหลายซึ่งทําหนาที่ตามจุดประสงคนั้น ก็จะถูกยกเลิกไป ยกเวน
สี่สิ่งสุดทายนี้
ในศตวรรษที่ 16 และ 17 ทั้งคาทอลิกและโปรเตสแตนทมีการเทศน
และสอนถึงสีส่ งิ่ สุดทายในชีวติ เพือ่ เตรียมพวกเขาใหพรอมในวาระสุดทาย ใน
เทศกาลมหาพรตและโอกาสเปนทุกขถึงบาปตางๆเปนชวงเวลาที่นิยมใชเพื่อ
เตือนใหคิดถึงสิ่งเหลานี้ แมกระทั่งในศตวรรษที่ 20 คณะนักบวชและบรรดา
ผูมีจิตศรัทธาตางก็ไดรับการศึกษาในเรื่องสี่สิ่งสุดทายเปนประจํา
สภาสังคายนาวาติกันที่ 2 (1962-1965) ไดสงเสริมคริสตชนให
หันกลับไปหาขอความในพระคัมภีรและขอเขียนตางๆของพระศาสนจักร
สมัยแรกเริ่ม ดังนั้นนักเทวศาสตรจึงไดศึกษาพระคัมภีรพระธรรมเดิม และ
พระคัมภีรพระธรรมใหมของคริสตชนที่มีกลาวถึงสิ่งสุดทาย และยังไดกลับ
มามองขอเขียนของของคริสตชนแรกเริ่มที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ สิ่งที่เกิดขึ้น
คือความชืน่ ชมใหมของพระอาณาจักรพระเจา ขอคําสอนเรือ่ งการกลับคืนชีพ
การเสด็จกลับมาอีกครั้งของพระเจา และความสมบูรณของสิ่งสรางทั้งปวง
ในตอนสุดทายของกาลเวลา สังคายนาวาติกันที่ 2 ไดสนับสนุนใหคาทอลิก
และคริ ส ตชนอื่ น ๆได ฟ   น ฟู คุ ณ ค า ของสิ่ ง สํ า คั ญ เหล า นี้ ใ นการสอนของ
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พระเยซูเจาและในความเชื่อของพระศาสนจักรในสมัยแรกๆ ในปจจุบัน เมื่อ
ผูเทศนและผูสอนหันความสนใจของเราไปสูสิ่งสุดทาย พวกทานมักจะขอให
เราไตรตรองถึงการปฏิบัติตามความเชื่อ ความหวัง และความรัก มากกวา
การลงโทษที่จะมาถึงและการทําใหพินาศ
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ประการแรก
ความตาย

ความตายในพระคัมภีร์และเทวศาสตร์
2. ความตายตามความเขาใจของพระคัมภีรพระธรรมเดิมเปน
อยางไร?
ไมมีความเขาใจเรื่องความตายอยางเปนระบบในพระคัมภีรพระธรรม
เดิม อยางไรก็ตาม โดยทั่วไปแลวชาวฮีบรูมองเรื่องความตายในแงรายและ
เปนชะตาลิขติ พวกเขาเชือ่ วาความตายหมายถึงการสิน้ สุดความสัมพันธของ
คนคนหนึ่งกับพระเจา
สิง่ นีฟ้ ง ดูแปลกๆสําหรับเราในปจจุบนั เราเขาใจวาความตายเปนประตู
ที่พาเราไปพบกับพระเจา อยางไรก็ตาม ชาวฮีบรูเขาใจวาความสัมพันธของ
พวกเขากับพระเจาในฐานะประชากรบนโลกนี้มีพันธสัญญาของพระเจาเปน
สื่อกลาง พวกเขาแตละคนชื่นชมยินดีกับความรักและความโปรดปรานของ
พระเจา เพราะพวกเขาเปนสมาชิกคนหนึง่ ของชนชาติทพี่ ระเจาทรงเลือกสรร
ความสัมพันธกบั พระเจาผานทางวงศตระกูลและเผาพันธุ ความตายจึงหมาย
ถึงการแยกสุดทายจากครอบครัวแหงความเชื่อและการนมัสการ ดังนั้น จึงมี
ความหมายวาเปนการแยกจากพระเจา
อยางไรก็ตาม ความตายไมใชการสูญเสียหรือการทําลายบุคคล
เปนการยืมมาจากตํานานของชาวคานาอันและชาวเมโสโปเตเมียที่เปนเพื่อน
บาน ชาวฮีบรูจินตนาการถึงความมืดมิดในยมโลกที่รับผูตายทุกคนโดยไม
คํานึงถึงตําแหนงหรือสถานะในชีวิต ไมคํานึงถึงชีวิตของเขาวาจะดีหรือเลว
อยางไร พวกเขาเรียกที่แหงนี้วาแดนมรณา เมื่อเขาไปในแดนมรณาบุคคล
ขามพันธสัญญาของพระเจากับชาวอิสราเอล ผูเขียนเพลงสดุดีที่ 88 ภาวนา
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วา ปญหาปจจุบันมิไดนําไปสูความตายและการแยกจากพระเจา “ในหลุมศพ
จะมีผใู ดกลาวถึงความรักมัน่ คงของพระองค... ในความมืดมิดผูใ ดจะประกาศ
ปาฏิหาริยข องพระองค หรือประกาศความเทีย่ งธรรมของพระองคในแผนดิน
แหงความลืมเลือน”(สดด 88:11-12) คําตอบทีต่ งั้ ไวสาํ หรับคําถามเหลานีไ้ มมี
ขอความในพระคัมภีรบ อกถึงการแสดงออกอยางลึกซึง้ ถึงความกลัวและความ
วิตกกังวลของมนุษยในการเผชิญหนากับความตาย(ตัวอยาง สดด 30 และ
อสย 38) สวนที่นาหนักใจที่สุดของความตายสําหรับผูเขียนเพลงสดุดีคือการ
ถูกทิ้งใหอยูหางจากความเอาใจใสของพระเจา
ในหนังสือพระคัมภีรพระธรรมเดิม ทามกลางวิกฤติทางศีลธรรมเรื่อง
ความดีของประชาชนผูทนทุกขทรมาน(ดังเรื่องราวของโยบ) และการเขียน
เรื่องการเปดเผยความจริงที่เพิ่มมากขึ้น(เชนหนังสือดาเนียล) คําแนะนําที่
กระจัดกระจาย และความหวังที่ริบหรี่ในเรื่องบางอยางของชีวิตหลังความ
ตายที่เริ่มปรากฏขึ้น
3. ความตายตามความเขาใจของคริสตชนในพระคัมภีร
พระธรรมใหมเปนอยางไร?
ความแตกตางเรื่องความตายของพระคัมภีรพระธรรมเดิมกับพระ
คัมภีรพระธรรมใหมมีอยางชัดเจน “ความตายถูกชัยชนะกลืน ความตายเอย
ชัยชนะของเจาอยูท ไี่ หน ความตายเอย พิษของเจาอยูท ไี่ หน”(1 คร 15:54-55)
สําหรับคริสตชนในสมัยแรกเริม่ การสิน้ พระชนมของพระเยซูเจาเปลีย่ นแปลง
ทุกสิ่ง เพราะบนไมกางเขนพระเจาทรงทนทุกขทรมานในชะตากรรมสุดทาย
ของมนุษย และทรงเอาชนะความตายได ความตายจึงมิใชหนทางเดียวที่จะ
เดินทางสูแดนมรณา และการพลัดพรากจากพระเจา ในพระบุคคลของพระ
เยซูเจา มีพระเทวภาพของพระเจารวมกับสภาพมนุษย และเขาสูธรรมลํ้าลึก
แหงความตายและกําลังจะตาย (Dying)
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4. พระคัมภีรพระธรรมใหมอธิบายถึงการสิ้นพระชนมของ
พระเยซูเจาไวอยางไร?
ในพระคัมภีรพ ระธรรมใหม อธิบายการสิน้ พระชนมของพระคริสตเจา
เปน “การถวายบูชา” เปน “การไถกู” และเปน “การกลับไป” หาพระบิดา
การถวายบูชา คือบางสิ่งที่กันไวสําหรับพระเจา ที่แยกไวใหออกจาก
การใชงานตามปรกติทั่วไปหรือสถานที่ปรกติทั่วไป เพื่อที่จะถวายเกียรติแด
พระผูสราง เนื่องจากพระเยซูเจาทรงสิ้นพระชนมในระหวางการฉลองปสกา
ของชาวยิว บรรดาศิษยจึงเชื่อมโยงการถูกตรึงกางเขนของพระองคกับการ
ถวายบูชาปสกาของชาวยิว การสิ้นพระชนมของพระองคเปนเสมือนการ
ถวายบูชาของลูกแกะปสกาซึง่ ชาวยิวระลึกถึงการหนีออกจากการเปนทาสใน
ประเทศอียปิ ต การสิน้ พระชนมของพระเยซูเจาทรงทําใหเราเปนอิสระจากการ
เปนทาสของบาป และเปดทางใหเราเขาสูช วี ติ ใหมในพระเจาโดยทางความตาย
การสิ้นพระชนมของพระเยซูเจาเปนการไถกูดวย ตามประเพณีของ
ชาวฮีบรูผไู ถกคู อื บุคคลทีไ่ ดรบั การแตงตัง้ เพือ่ รักษาความปลอดภัยใหญาติที่
ถูกลักพาตัวใหไดรบั การปลอยออกมาและพากลับมาอยางปลอดภัย ดวยการ
มอบทองหรือสินคาอื่นๆหรือแมแตตนเอง พันธกิจของผูไถกูคือการนําผูถูก
จับกุมกลับถิ่นกําเนิด พระคัมภีรพระธรรมใหมกลาวบอยครั้งถึงความมั่นใจที่
พระเยซูเจาทรงไถกูเรา(รม 2:24 อฟ1:7,14 ฮบ 9:12) พระองคทรงถวายบูชา
พระองคเองเพือ่ ปลดปลอยเราใหพน จากการถูกกักขังในแดน มรณา ผูท รงนํา
ชีวิตที่ดีมาใหและนําพวกเขากลับไปหาพระเจา
การสิ้ น พระชนม ข องพระเยซู เจ า ยั ง เป น การกลั บ ไป พระวรสาร
นักบุญยอหนเนนยํ้าวาพระเยซูเจาทรงทรงเปนพระวจนาถของพระเจา การ
สิ้นพระชนมของพระองคเปนกลับไปหาพระบิดาผูทรงสงพระองคมา (ยน
8:23,58; 17:5,18,24; 18:37) ดังนั้น เมื่อเราตายพระองคจึงทรงเปนหนทาง
ของเราเพือ่ เขาไปในธรรมลํา้ ลึกของพระเจาและชีวติ นิรนั ดร การสิน้ พระชนม
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ของพระเยซูเจาหมายถึงความตายเองทีเ่ ปลีย่ นจากความตายทีจ่ บสิน้ ไปสูก าร
เริ่มตนใหม
ตัง้ แตศตวรรษที่ 2 จนถึงศตวรรษที่ 7 งานเขียนของคริสตชนทีร่ จู กั กัน
ในนามของ “ปตาจารย” ของพระศาสนจักรไดใชสามวิธกี ารนีอ้ ยางตอเนือ่ งใน
การแปลความหมายของการสิน้ พระชนมของพระเยซูเจา เปนการวางรากฐาน
ทางเทวศาสตรคริสตชนในศตวรรษตอๆมา
5. พระเยซูเจาทรงสิ้นพระชนมจริงหรือ?
คําถามนีเ้ ราตองยอนกลับไปในสมัยคริสตชนแรกเริม่ พระวรสารยืนยัน
อยางชัดเจนวาพระเยซูเจาทรงสิ้นพระชนมบนไมกางเขน “เมื่อทหารมาถึง
พระเยซูเจาก็เห็นวาพระองคสิ้นพระชนมแลว จึงมิไดทุบขาของพระองค”
(ยน 19:33) อยางไรก็ตาม บรรดาคริสตชนในชวงศตวรรษที่ 1-2 ผูมีความ
เชื่อบางคนเริ่มปฏิเสธการสิ้นพระชนมของพระเยซูเจา พวกเขาใหเหตุผลวา
ถาพระเยซูเจาทรงเปนพระเจาแท และถาพระเจาไมสามารถทุกขทรมานและ
สิ้นพระชนมได พระเยซูเจาก็ไมสามารถทนทุกขทรมานหรือตายได
ความคิ ด เหล า นี้ เ ป น ที่ นิ ย มในนิ ก ายของผู  มี ค วามเชื่ อ ที่ เรี ย กว า
“นอสติก” ซึ่งอางวาตนเองมีความลับ ความรูฝายจิตจะชวยพวกเขาใหรอด
พวกเขายังเชื่ออีกวาโลกวัตถุ รวมทั้งรางกายมนุษย เปนงานของปศาจ ลัทธิ
นอสติกพวกหนึ่ง คือพวก “ซาเบลเลียน” หลังศตวรรษที่ 2 มีพระสงฆชื่อ
ซาเบลเลียนสอนวา การตรึงกางเขนจริงๆแลวเปนการหลอกลวง พระเยซูเจา
ไมเคยทนทุกขทรมานหรือสิ้นพระชนม
อยางไรก็ตาม พระศาสนจักรปฏิเสธความคิดนี้ บทสรุปพื้นฐานคําสอ
นของคริสตชนในสมัยแรกที่เรียกวา “ขอความเชื่อ” หรือ “การยืนยันความ
เชื่อ” กลาวไวอยางชัดเจนถึงการสิ้นพระชนมของพระเยซูเจาซึ่งเปนหนึ่งใน
ขอความเชื่อ
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6. พระศาสนจักรสอนเรื่องความตายตลอดศตวรรษที่ผานมา
อยางไร?
การสอนของพระศาสนจักรเรื่องความตายแบงออกเปนสามลักษณะ
คือ ดานศีลศักดิ์สิทธิ์ การอภิบาล และ เชิงจริยธรรม ผูเขียนพระคัมภีรพระ
ธรรมใหม โดยเฉพาะ นักบุญเปาโล ยืนยันวาโดยทางนํ้าแหงศีลลางบาปผู
มีความเชื่อเขาสูธรรมลํ้าลึกของการสิ้นพระชนมของพระคริสตเจา ในการ
ปฏิบัติของสมาชิกใหมที่จะรับศีลลางบาป พระศาสนจักรยังคงประกาศขาวดี
ตอไปนั่นคือพระเยซูเจาในธรรมลํ้าลึกอันหยั่งถึงมิไดของพระเจา ความรักอัน
ไมสนิ้ สุดประทับอยูใ นชีวติ มนุษย และทรงแทรกแซงความมืดของมนุษยทกี่ าํ ลัง
จะตาย โดยทางศีลลางบาปเราเขาสูการสิ้นพระชนมที่เปนการถวายบูชาของ
พระ คริสตเจา ซึ่งเปนการเปดเผยความจริงและความจริงของความรักของ
พระเจาทีเ่ ออลนออกมา ศีลลางบาปคริสตชนเปนการระลึกถึงการสิน้ พระชนม
ของพระเยซูเจาซึง่ เปนความเปนจริงตลอดกาล และการมีสว นรวมในรหัสกาย
พระคริสตเจาทุกครัง้ ทีพ่ วกเขารวมพิธบี ชู าขอบพระคุณ ดังนัน้ ศีลลางบาปและ
ศีลมหาสนิทเปนวิธีที่สําคัญของพระศาสนจักรในการเปนหนึ่งเดียวกับการ
สิ้นพระชนมแหงการไถกูของพระเยซูเจา
การอภิบาล พระศาสนจักรพยายามทีจ่ ะชวยสมาชิกของตนใหเขาใกล
ความตายดวยความตระหนักและเชือ่ มัน่ ในความเชือ่ ดวยความบรรเทาใจและ
พละกําลังจากศีลมหาสนิท เมื่อบุคคลหนึ่งใกลตายสามารถนําศีลมหาสนิท
ไปใหเขาได เรียกวา “ศีลเสบียง”(viaticum) มาจากภาษาลาตินมีความหมาย
วา “นําติดตัวไปกับทาน” เปนสวนหนึ่งในพิธีกรรม ที่คริสตชนใกลตายจะ
รั บ พระกายพระคริ ส ตเจ า ในขณะนั้ น และความลํ้ า ลึ ก ในการตายของตน
ศีลศักดิส์ ทิ ธิอ์ กี สองประการคือศีลเจิมผูป ว ยและศีลแหงการคืนดีกเ็ ปนสวนหนึง่
ของพิธีกรรมสุดทายดวย
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เชิงจริยธรรม พระศาสนจักรสอนวาความตายเหมือนชีวิต คือมีความ
ศักดิส์ ทิ ธิ์ จึงไมมผี ใู ดสามารถเอาชีวติ ของผูอ นื่ ไปได ยกเวนในยามจําเปนอยาง
ยิ่งในการปองกันตนเอง เราถูกเรียกใหเคารพตอชีวิตและความตายของเรา
จึงหามการฆาตัวตาย แตไมจําเปนตองใชวิธีพิเศษเพื่อยืดอายุ ความตายเปน
สวนหนึ่งของธรรมชาติของชีวิต และผูมีความเชื่อสามารถยอมรับดวยความ
หวังที่เกิดในความเชื่อ
จุดสุดทาย บอยครั้งที่พระศาสนจักรตั้งบรรดามรณสักขีเพื่อเปนการ
ถวายเกียรติแดพวกทาน บรรดามรณสักขีเลือกความตายในนํ้ามือของผู
เบียดเบียนแทนที่จะปฏิเสธความเชื่อในพระคริสตเจา ในความตายของพวก
ทานนั้นพวกทานไดเขารวมอยางพิเศษในธรรมชาติของการสิ้นพระชนมเพื่อ
เปนการถวายบูชาของพระคริสตเจาบนไมกางเขน
7. ประสบการณใกลตายคืออะไร?
ใหเราทบทวนความแตกตางบางอยางทางการแพทย โดยเฉพาะ
ในเรื่องภาวะหยุดหายใจและหัวใจหยุดเตน ภาวะสมองตาย เนื้อเยื่อสมอง
ขาดออกซิเจน ภาวะหยุดหายใจและหัวใจหยุดเตนเกิดขึ้นเมื่อสัญญาณชีวิต
ภายนอกทุกอยางหมดลง เมื่อผูหนึ่งไมหายใจ ไมมีชีพจร และไมไดสติ การ
ประเมินจากภาวะหยุดหายใจและหัวใจหยุดเตนก็ไมเปนความจริงเสมอไป
สัญญาณชีวิตและแมแตความรูสึกตัวในบางครั้งสามารถเรียกคืนกลับมาได
โดยปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ(CPR) หลังจากการจมนํ้าตาย หรือหัวใจวาย
หรือโดยการผาตัดเพื่อลดความดันในกะโหลกศีรษะที่บอบชํ้า หรือโดยการให
ยาฆาเชื้อและใหยามากเกินขนาด
อยางไรก็ตาม ภาวะหยุดหายใจและหัวใจหยุดเตนในการแกปญหา
การตายของสมอง ภาวะสมองตาย คือสมองทั้งหมดหยุดการทํางาน รวมทั้ง
กานสมองถูกทําลาย เนื่องจากขาดการไหลเวียนของโลหิตอยางตอเนื่อง ใน
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ทางการแพทยไมมีผูใดเคยฟนขึ้นมาหลังจากภาวะสมองตาย หากปราศจาก
วิธีพิเศษเพื่อรักษาหัวใจและปอดใหทํางาน ภาวะสมองตายมีผลอยางรวดเร็ว
ตอเนือ้ เยือ่ สมองขาดออกซิเจน ซึง่ ไมสามารถกลับคืนสูส ภาพปรกติไดเปนการ
สลายของชีวิตในระดับเซลล และเปนความลมเหลวของระบบของรางกายที่
พึงพากันและกัน
ผูที่มีรายงานประสบการณใกลตาย คือผูที่ฟนขึ้นมาหลังจากภาวะ
หยุดหายใจและหัวใจหยุดเตน สิ่งที่พวกเขารายงานนี้อาจจะมีบางอยางสอน
เราเกี่ยวกับความตายที่เปนประสบการณมนุษย หรืออยางนอยที่สุดเกี่ยวกับ
การเริ่มตนของประสบการณความตาย แตเราไมสามารถแนใจได เนื่องจาก
พวกเขาไมไดรบั ความทุกขทรมานจากภาวะสมองตาย หรือเนือ้ เยือ่ สมองขาด
ออกซิเจน พระศาสนจักรยังมิไดออกคําแนะนําอยางชัดเจนในเรื่องนี้
8. ณ จุดใดที่วิญญาณออกจากรางกาย?
ยังไมมีคําสอนที่แนชัดเกี่ยวกับคําถามนี้ ที่ใหกับความรูทางการแพทย
ในปจจุบัน อยางไรก็ตาม เราสามารถใหความเห็นวาสิ่งที่มากอนในชวง
เวลานี้หรือเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันอยางใดอยางหนึ่ง คือภาวะสมองตาย แต
เรายังไมสามารถแนใจได แตจําเปนตองจําไววา ความเขาใจของคริสตชน
เกีย่ วกับความตายเปนการไตรตรองทางเทวศาสตร ไมใชความหมายทางการ
แพทยหรือทางกฎหมาย
9. ผีคืออะไร?
มีขอความในพระคัมภีรที่กลาวถึงผีอยางแนนอน ผีที่กลาวถึงใน
หนังสือซามูเอลขึ้นมาจากแดนมรณา(Shoel) ที่มาตักเตือนกษัตริยซาอูล
(1ซมอ 28:11...) พระเยซูเจาทรงเลาเรื่องลาซารัสคนยากจน เศรษฐีที่ถึงแก
กรรมวอนขอพระเจาถาใหคนหนึ่งจากบรรดาผูตายไปเตือนพี่นองของเขาให
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กลับใจ (ลก 16:20-31) ในขณะทีเ่ ห็นพระเยซูเจาทรงดําเนินบนทะเลสาบกาลิลี
บรรดาศิษยตกใจกลัวคิดวาเปนผี(มธ 14:26) หลังจากพระเยซูเจาทรงกลับ
คืนพระชนมชีพแลว ทรงทําใหบรรดาศิษยมั่นใจวาพระองคมิใชผี แตเปนพระ
อาจารยของพวกเขาที่ทรงกลับคืนพระชนมชีพ(ลก 24:36-44: ยน 20:20,27;
21:5,12)
ชาวฮีบรูโบราณ คริสตชนสมัยแรกเริ่ม และวัฒนธรรมสวนใหญ เรื่อย
มาจนถึงศตวรรษที่ 17-18 รับวาจิตของผูตายมีอยูจริง ซึ่งแนนอนวาในบาง
ครั้งจะมาเยี่ยมแผนดินของผูเปน แมในปจจุบัน วัฒนธรรมพื้นเมืองหลายแหง
ไดแบงปนขอสันนิษฐานนี้ ธรรมประเพณีคริสตชนชวยใหมองเห็นเกี่ยวกับ
วิญญาณของบรรดาผูศักดิ์สิทธิ์ที่ถึงแกกรรมไปแลวหรือผูที่เปนที่รัก อยางไร
ก็ตาม มักจะใชอยางระมัดระวังในความตองการและการไตรตรองเกี่ยวกับ
ธรรมชาติของชีวิตหลังความตายในแงของความสัมพันธเปนหนึ่งเดียวของผู
ศักดิ์สิทธิ์ แดนชําระ สวรรค และนรก
วิสยั ทัศนเกีย่ วกับพระนางมารียพ รหมจารี หรือของพระคริสตเจาไมเขา
อยูใ นลักษณะของ “ผี” เนือ่ งจากทัง้ พระเยซูเจาและพระนางมารีย ไดรบั การยก
ขึน้ สูส วรรคทงั้ รางกายและวิญญาณตามคําสอนของคาทอลิก พระเยซูเจาทรง
กลับคืนพระชนมชีพ พระนางมารียไดรับการยกขึ้นสูสวรรค
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การกลับคืนชีพจากความตาย
10. มีการกลาวถึงการกลับคืนชีพในพระคัมภีรพ
 ระธรรมเดิมหรือ?
พระคัมภีรพระธรรมเดิมสวนใหญมีความกังวลเกี่ยวกับความเชื่อมั่น
วา พระเจาทรงเลือกชนชาติอิสราเอลจากชนชาติอื่นๆบนแผนดิน พวกเขา
มุง เนนไปทีช่ วี ติ นีแ้ ละวิธกี ารใชชวี ติ ทีด่ ใี นโลกนีใ้ นฐานะประชากรทีพ่ ระเจาทรง
เลือกสรร ชีวิตหลังความตายไวคิดทีหลัง
เราพบในเพลงสดุดีสองบทที่ใหความหวังเพิ่มมากขึ้น พันธสัญญาที่
ชาวอิสราเอลมีความสุขอยูกับพระเจาจะไมมีวันจบสิ้น เพลงสดุดีที่ 49 และ
73 ประกาศวาพระเจาจะทรงสถิตอยูกับผูเขียนเพลงสดุดีแมในความตาย
และการกบฏอยางตรงไปตรงมาเทานั้นที่จะสามารถขัดขวางมิตรภาพของ
ผูนั้นกับพระเจา ความหวังนี้ยังคงยังคงไมสามารถแกไขในการเรียกรองใดๆ
ในชีวิตหลังความตาย
เป น สิ่ ง ใหม สิ่ ง เดี ย วที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพระคั ม ภี ร  พ ระธรรมเดิ ม ที่ เรี ย ก
วา “การเปดเผยความจริง” ที่ยืนยันถึงชีวิตหลังความตายที่โผลเขามาใน
พระคัมภีร
11. การเปดเผยความจริงเขียนไววาอยางไร?
การเขียนเรื่องการเปดเผยความจริงเกิดขึ้นในระหวางที่ชาวซีเรียกรีก
เบียดเบียนชาวยิวในชวง 300 ปกอนคริสตกาล ทามกลางเรื่องราวที่มีสีสัน
และการประทวงที่ทาทายของการเขียนเรื่องการเปดเผยความจริง เราพบ
วาการประกาศถึงชัยชนะเหนืออํานาจทางการเมืองที่กําลังถูกยึดครองและ
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การสถาปนาพระอาณาจักรของพระเจาในอิสราเอลและทั่วโลก ในหนังสือ
ประกาศกอิสยาห 16 :41 และ 26:19 และหนังสือดาเนียล 12:2-3 สัญญาวา
ผูมีความซื่อสัตยเมื่อตายจะกลับมาและมีสวนในชัยชนะของพระอาณาจักร
พระเจา ความเชื่อมั่นในชัยชนะนิรันดรเชนนี้ สําหรับผูชอบธรรมภาวะที่กลืน
ไมเขาคายไมออกของโยบเกี่ยวกับคนดีที่พบแตความทุกขทรมานในชีวิตนี้
เทานั้นก็แกไขไดเชนกัน
หนังสือพระคัมภีรพระธรรมเดิมไดรับอิทธิพลอยางมากจากการเปด
เผยความจริง อยางเชน หนังสือเอเสเคียล ดาเนียล และขอความตางๆใน
หนังสืออิสยาห มีขอเขียนถึงการเปดเผยความจริง ของชาวยิวอื่นๆอีกมาก
ที่ไมไดรวมอยูในสาระบบหนังสือพระคัมภีรของชาวฮีบรู อยางไรก็ตาม
ขอเขียนเหลานีย้ งั มีอทิ ธิพลอยูม ากในการพัฒนาเกีย่ วกับความคิด วัฒนธรรม
และในรูปแบบประเภทและความคิดของพระคัมภีรพระธรรมใหม
12. นอกจากวรรณกรรมการเป ด เผยความจริ ง มี พ ระคั ม ภี ร 
พระธรรมเดิมเลมอืน่ ทีก่ ลาวถึงชีวติ หลังความตายอีกหรือไม?
หนังสือปรีชาญาณเขียนที่เมืองอเล็กซานเดรีย ประเทศอียิปต ในราว
100 ปกอนคริสตกาล ไดยืนยันถึงชีวิตหลังความตาย(ปชญ3:4-6) หนังสือ
ปรีชาญาณใหความแตกตางระหวางรางกายและวิญญาณ ความแตกตาง
ทางดานภาษา ความเชื่อ และวัฒนธรรมของชาวตางชาติกับของชาวฮีบรูใน
สมัยโบราณ และการยืนยันถึงการดํารงอยูของวิญญาณหลังจากตายไปแลว
อยางไรก็ตาม หนังสือปรีชาญาณไมไดรับการยอมรับจากจากผูนําศาสนา
ยิวในกรุงเยรูซาเล็มเพราะเขียนเปนภาษากรีก ไมใชภาษาฮีบรู และฟงดูเปน
ปรัชญากรีกมากเกินไป ถึงกระนั้นก็มีอิทธิพลตออันตกาลวิทยาของชาวยิว
นอกจากนีย้ งั เพิม่ ความเชือ่ มัน่ ในการดํารงอยูแ ละความสุขนิรนั ดรใหกบั แตละ
บุคคลที่มีความเชื่อ
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ในชวงสุดทายของพระคัมภีรพระธรรมเดิม มีบางกลุมในอิราเอล
ยอมรับคําสัญญาของการเปดเผยความจริงถึงเรื่องการกลับคืนชีพของชีวิต
นิรนั ดร อยางไรก็ตาม พวกเขาเขาใจวาการกลับมาจากความตายนัน้ เกีย่ วของ
กับบุคคลทัง้ ครบ มิใชแตเพียงวิญญาณทีไ่ มมตี วั ตน ชาวฟาริสกี ลาวถึงในพระ
ธรรมใหมวาชาวยิวมีความหวังในการเปดเผยความจริง และมีความเชื่อถึง
เรือ่ งการกลับคืนชีพของรางกาย แตชาวสะดูสปี ฏิเสธทัง้ สองอยาง(กจ 23:6-9)
แมในปจจุบัน มีความไมเห็นดวยในทามกลางชาวยิวผูมีความเชื่อในเรื่องของ
ความเปนไปไดและลักษณะของชีวิตหลังความตาย
13. การกลับคืนพระชนมชีพจากความตายของพระเยซูเจา
พระคัมภีรพระธรรมใหมหมายถึงอะไร?
พระคัมภีรพระธรรมใหมประกาศและตีความการกลับคืนพระชนมชีพ
จากความตายของพระเยซูเจาในแงของสามรูปแบบจากพระคัมภีรพระธรรม
เดิม คือ พระอาณาจักรพระเจา พันธสัญญาของพระเจากับชาวอิสราเอล และ
การสรางอยางตอเนื่องของพระเจา
พระเยซูเจาทรงเริ่มการเทศนสอนของพระองคดวย “เวลาที่กําหนดไว
มาถึงแลว พระอาณาจักรของพระเจาอยูใกลแลว”(มก 1:15) ถอยคํานี้แกวง
หัวใจของชาวยิวที่ไดฟงในสวนของการเปดเผยความจริง ที่เปนความหวัง
และคําสัญญา พระอาณาจักรหรือการครองราชยของพระเจา นัน่ หมายความ
วา การประทับอยูของพระเจาและพระอานุภาพจะแผซานไปทั่วสิ่งสรางและ
สังคม จะขับไลความชั่วรายและรักษาผูไดรับความทุกขทรมานจากความชั่ว
ราย จะสรางสันติภาพและความยุติธรรมไปทั่วทุกแหง การทําอัศจรรยของ
พระเยซูเจาเปนเครื่องพิสูจนประการแรกวาพระอาณาจักรของพระเจาไดเริ่ม
แลว ความเจ็บปวย ความชั่วราย และความอยุติธรรมทั้งปวงจะลมควํ่าไป
เฉพาะพระพักตรพระองค การกลับคืนพระชนมชีพเปนจุดสุดยอดของอัศจรรย
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ทุกประการ เปนการรุกลํ้าที่สมบูรณของการประทับอยูและพระอานุภาพของ
พระเจาในโลก การสถาปนาพระอาณาจักรและการสิ้นสุดของกาลเวลา
การกลั บ คื น พระชนมชี พ ของพระเยซู เจ า เป น การบรรลุ ผ ลของ
พระสั ญ ญาของพระเจ า กั บ ชาวอิ ส ราเอลด ว ย ในพระชนมชี พ และการ
สิน้ พระชนมของพระเยซูเจา พระเจาทรงประทับตรานิรนั ดรกับพันธสัญญาเดิม
ที่ทรงกระทําครั้งแรกกับอับราฮัมและลูกหลานของเขา และตอมาทรงกระทํา
กับชาวฮีบรูโดยทางโมเสส โดยทางการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจา
พระบิดาทรงยืนยันวาไมมสี งิ่ ใด แมความตายก็ไมสามารถลบลางพันธสัญญา
อันมัน่ คงแหงความรักของพระเจาได การกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจา
เปนการเผยแสดงใหเห็นถึงพระสัญญาแหงความโปรดปรานแหงความรักของ
พระเจา และประกาศวาพระสัญญานี้ขยายไปสูมนุษยชาติทั้งมวล
ในที่สุด การกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจาเปนการทําใหการ
สรางเปนความตอเนื่องและบรรลุเปาหมาย สิ่งสรางทั้งปวงเปนมาโดยทาง
พระวาจาของพระเจา “เมือ่ แรกเริม่ นัน้ พระวจนาตถทรงดํารงอยูแ ลว...พระเจา
ทรงสรางทุกสิ่งอาศัยพระวจนาตถ ไมมีสักสิ่งเดียวที่พระเจาไมทรงสรางโดย
ทางพระวจนาตถ”(ยน 1:1,3)การกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจาเปนการ
เริ่มตนของกิจการสรางสุดทายของพระเจา ในการกลับคืนชีพสิ่งสรางทั้ง
ปวงกลับคืนดีกับพระเจา พระวจนาตถผูทรงดํารงอยู ทุกสิ่งถูกรวมไวดวยกัน
และเปนการสรางที่สมบูรณในธรรมลํ้าลึกของพระคริสตเจาผูทรงกลับคืน
พระชนมชีพ(คส 1:15-20)
พระคริสตเจาทรงกลับคืนพระชนมชีพจากความตายเปนการเผย
แสดงอยางครบถวนในพระอานุภาพของพระเจา(พระอาณาจักร) ความรัก
(พระสัญญา) และจุดประสงค(การสราง)
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14. บรรดาอัครสาวกทราบไดอยางไรวาพระเยซูเจาทรงกลับคืน
พระชนมชีพจากความตาย?
พระคัมภีรพระธรรมใหมมีความชัดเจนในเรื่องนี้ บรรดาศิษยของ
พระเยซูเจาบางคนที่อยูกับพระองคในระหวางที่ทรงปฏิบัติพันธกิจในโลก
นี้ มีจํานวนกี่คนนั้นเราไมทราบ พระคัมภีรพระธรรมใหมเรียกพวกเขาวา
เปน “ประจักษพยาน” ในการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจา (1 คร
15:5-8) พวกเขามิไดสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นทางกายภาพของพระเยซูเจาจาก
พระคูหาของพระองค พวกเขามีประสบการณที่ลึกซึ้งอยางหลากหลายของ
ชีวิตของพระเยซูเจา การจําแลงพระกาย และการไดรับพระสิริรุงโรจนหลัง
จากที่ทรงสิ้นพระชนมแลว
นี่มิใชเปนเพียงความลึกซึ้งภายใน ทัศนวิสัย ประสบการณทางศาสนา
เทานัน้ แตยงั เปนประสบการณทเี่ ปนประโยชน เพราะการพบปะกับพระคริสตเจา
เปลีย่ นแปลงพวกเขา เปลีย่ นแปลงชีวติ ความสนิทสัมพันธและความเขาใจของ
พวกเขาตอแผนการของพระเจา ทุกสิ่งเหลานี้ในพระวรสารเรียกวา “การเลา
หลังจากการกลับคืนพระชนมชีพ” เปนความพยายามของผูเขียนพระคัมภีร
พระธรรมใหมในการไตรตรอง การตีความหมาย และการประกาศใหชุมชน
คริสตชนทุกคนทราบถึงพลังและความหมายของการพบปะกับองคพระผูเปน
เจาผูทรงกลับเปนขึ้นมาจากความตาย ซึ่งเปลี่ยนแปลงบรรดาประจักษพยาน
กลุมแรกนี้อยางถอนรากถอนโคน
15. พระคูหาที่วางเปลาเปนการพิสูจนไดหรือไมวาพระเยซูเจา
ทรงกลับคืนพระชนมชีพ?
พระคัมภีรพ ระธรรมใหมประกาศถึงการกลับคืนพระชนมชีพเนือ่ งจาก
พยานหลักฐานการเปนประจักษพยานของบรรดาอัครสาวก ที่ไดกลาวถึงใน
คําตอบของคําถามขอ 14 เรือ่ งราวของบรรดาสตรีทพี่ บพระคูหาวางเปลาและ
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ทูตสวรรค(มธ 28; มก 16; ลก 24) เรือ่ งของมารีย ชาวมักดาลาทีพ่ บพระเยซูเจา
และทีแรกเขาใจผิดคิดวาพระองคเปนคนสวน(ยน 20:11-18) เรือ่ งพระเยซูเจา
ทรงสําแดงพระองคกับบรรดาอัครสาวกครั้งแรกที่กรุงเยรูซาเล็มและตอมาที่
กาลิลี(มธ 28:7,10,16; ลก 24:50; ยน 20:21) เรื่องราวหลังจากการกลับคืน
พระชนมชีพทัง้ หมดนีเ้ ปนการรําพึงทางเทววิทยาเกีย่ วกับความหมายทีล่ กึ ซึง้
ของชัยชนะทีพ่ ระเยซูเจาทรงมีเหนือความตาย ซึง่ เปนประสบการณของบรรดา
ประจักษพยานกลุมแรก
นักวิชาการบางคนยืนยันวาพระคูหาวางเปลาหรือไมนนั้ ไมใชสงิ่ สําคัญ
ทีม่ อี านุภาพคือประสบการณของบรรดาอัครสาวกเกีย่ วกับองคพระผูเ ปนเจา
ผูทรงกลับคืนพระชนมชีพ คนอื่นอาจจะยืนยันวาเปนความเขาใจของชาวยิว
เรื่องเอกภาพของบุคคลจึงจําเปนที่พระคูหาตองวางเปลา พวกเขายังถือวา
ความเชื่อเรื่องพระเยซูเจากลับคืนพระชนมชีพอาจจะไดรับความขัดแยงและ
สิ้นหวัง ถาพระกายของพระเยซูเจาถูกพบวาเนาเปอยอยูในหลุมศพ
จึงมีความชัดเจนในพระคัมภีรพระธรรมใหมวา ความเชื่อคริสตชน
ในองคพระผูเปนเจาผูทรงกลับคืนพระชนมชีพนั้น ไมไดขึ้นอยูกับความเกี่ยว
เนื่องเรื่องพระคูหาวางเปลา แตขึ้นอยูกับการเปนประจักษพยานของบรรดา
อัครสาวกรุนแรกๆวาพระองคทรงมีพระชนมอยูและไดรับพระสิริรุงโรจน
เมื่อมารีย ชาวมักดาลากลับไปหาบรรดาอัครสาวก เธอเลาวา “ดิฉันได
เห็นองคพระผูเปนเจาแลว”(ยน 20:18) มิใชเลาวาพระคูหาวางเปลา เมื่อ
ศิษยสองคนไดพบและรับประทานอาหารคํ่ากับพระเยซูเจาขณะเดินทางไป
เอมมาอูสในเย็นวันอาทิตยปส กา ไดเลาถึงประสบการณของพวกเขาใหบรรดา
อัครสาวกที่รวมกันอยูที่กรุงเยรูซาเล็มฟงวา “องคพระผูเปนเจาทรงกลับคืน
พระชนมชีพแลวจริงๆ และทรงสําแดงพระองคแกซโี มน”(ลก 24:34) แกนของ
ความเชื่อเรื่องการกลับคืนพระชนมชีพคือประสบการนี้ คือการไดเห็นองค
พระผูเปนเจาผูทรงกลับคืนพระชนมชีพ
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16. การกลับเปนขึ้นมาจากความตายมีความหมายอยางไร
สําหรับเรา?
การกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจาเปนการชวยใหรอดพนสําหรับ
เรา ไมใชเปนเหตุการณโดดเดี่ยวที่เกิดขึ้นกับพระเยซูเจาที่เกิดขึ้นมานานแลว
มิใชมีผลกระทบตอพระองคเพียงผูเดียว เปนเหตุการณคูขนานที่จะเกิดขึ้น
กับเราในวันหนึ่ง การสิ้นพระชนมและการกลับคืนพระชนมชีพเปนเหตุการณ
ปจจุบนั นิรนั ดรทีเ่ รามีสว นรวมในโลกนีแ้ ละในปจจุบนั โดยทางศีลลางบาปเรา
จุม อยูใ นธรรมลํา้ ลึกแหงชัยชนะเหนือความตายของพระเยซูเจาแลว และเรามี
สวนรวมในความสัมพันธของพระองคกับพระบิดาแลว
ดังนั้น เราจึงไมจําเปนตองตายทางกายภาพเพื่อที่จะเปนสวนหนึ่งของ
ชีวติ ใหมของพระคริสตเจาผูท รงกลับเปนขึน้ มา โดยทางความเชือ่ และศีลลาง
บาปของเรามนุษยหรือการเปนบุคคลของเรา เราไดรับการเปลี่ยนแปลงแลว
ดวยพระอานุภาพของการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจา นี่คือสิ่งที่
นักบุญเปาโลไดกลาวถึงเมือ่ ทานเขียนวา “เพราะทานทัง้ หลายตายไปแลว และ
ชีวิตของทานก็ซอนอยูกับพระคริสตเจาในพระเจา” (คส 3:3)
เมื่อเวลาของเราบนโลกนี้มาถึงและสิ้นสุดลง ความตายของเรากลาย
เปนโอกาสใหเราเขาสูธรรมลํ้าลึกของการกลับคืนชีพไดลึกซึ้งมากขึ้น เราจะ
ผานเขาสูความสนิทสัมพันธนิรันดรกับพระบิดาและพระจิต “ที่พระเยซูเจา
เสด็จลวงหนาเขาไปกอนแลวเพื่อเรา” (ฮบ 6:20) ในการกลับคืนชีพสุดทาย
ของผูตาย มนุษยชาติทุกคนและสิ่งสรางทั้งปวงจะรับการเปลี่ยนแปลงและ
สนิทสัมพันธกับพระเจาโดยทางพระคริสตเจา
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17. เหตุใดปจจุบันจึงเรียกมิสซาปลงศพวาเปนมิสซาแหงการ
กลับคืนชีพ?
เมือ่ คาทอลิกตาย ชุมชนพระศาสนจักรมารวมกันเพือ่ ฉลองธรรมลํา้ ลึก
ของการสิน้ พระชนมและการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจาในพิธบี ชู า
มิสซา ความตายเปนการรับศีลลางบาปอีกครั้งในพระคริสตเจา และโดยทาง
ความตายครัง้ นีท้ าํ ใหเราไดเขาสูธ รรมลํา้ ลึกของการกลับคืนพระชนมชีพของ
พระคริสตเจาไดลกึ ซึง้ มากขึน้ ดังนัน้ พิธกี รรมฝงศพจึงเปนทัง้ การรือ้ ฟน ความ
เชือ่ สําหรับผูเ ขารวมพิธี และเปนประโยชนสาํ หรับผูต าย ในพิธบี ชู ามิสซา ผูเ ปน
รวมเปนหนึ่งเดียวกับผูตายโดยทางพระคริสตเจา
18. มีการสวดภาวนาหรือพิธีกรรมอยางอื่นเพื่อผูตายหรือไม?
มีการสวดภาวนาและการอานพระคัมภีรที่ไดแนะนําไวสําหรับผูที่อยู
ลอมรอบผูต าย และยังมีวจนพิธกี รรมทีม่ บี ทอานจากพระคัมภีรแ ละบทภาวนา
ตางๆสําหรับผูต าย ในบางครัง้ มีการสวดสายประคํา หรือการภาวนาแบบอืน่ ๆ
ซึง่ ขึน้ อยูก บั ประเพณีของทองถิน่ หลังจากพิธบี ชู ามิสซาฝงศพแลว ยังมีพธิ ฝี ง
รางผูตายในหลุมฝงศพ
ในบางสถานการณ ขึ้นอยูกับประเพณีของทองถิ่น หรือความตองการ
ดานการอภิบาล การฝงศพอาจจะกระทําแบบเรียบงายโดยมีวจนพิธีกรรม
อานพระวาจาที่บานหรือที่สุสานโดยไมมีการถวายบูชามิสซา รูปแบบตางๆ
เหลานี้ เปนการระลึกถึงและการเฉลิมฉลองการกลับคืนพระชนมชีพของ
พระเยซูเจาและความหวังที่เปนแรงบันดาลใจ
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19. เกี่ยวกับการเผาศพเปนอยางไร?
เปนเวลาหลายปทพี่ ระศาสนจักรไมเห็นดวยอยางมากในการปฏิบตั เิ รือ่ ง
การเผาศพ แตกม็ ไิ ดหา มอยางเด็ดขาด ทานสามารถเขาใจถึงความลังเลใจใน
เรื่องการเผาศพ เมื่อทานนึกถึงความสําคัญของการกลับคืนชีพของรางกาย
ตามความเชื่อคริสตชน ธรรมประเพณีคริสตชนและพิธีกรรมมีการใหเกียรติ
กับศพของผูตาย เพราะความเชื่อในการกลับคืนชีพของรางกายและความ
คาดหวังของธรรมลํ้าลึกนี้
อยางไรก็ตาม ในหลายๆประเทศ พืน้ ทีส่ าํ หรับฝงศพมีจาํ กัด ดังนัน้ เพือ่
เหตุผลในดานการอภิบาล ตัง้ แตป 1983 กฎหมายพระศาสนจักรมีการยอมรับ
เรื่องการเผาศพใหเปนตัวเลือกอยางหนึ่ง ตราบใดที่เหตุผลของการกระทําไม
เปนการปฏิเสธคําสอนของคริสตชน คําแนะนําของพิธีกรรมสําหรับการเผา
ศพทีม่ ใี นป 1997 พิธกี รรมสงเสริมใหการเผาศพกระทําหลังจากพิธบี ชู ามิสซา
เพือ่ ผูต ายแลว แตถา รางกายถูกเผากอนทีจ่ ะมีการฝง สวนทีเ่ หลือของผูต ายนัน้
ควรไดรบั การปฏิบตั อิ ยางมีศกั ดิศ์ รีและดวยความเคารพ และสามารถนําไปที่
วัดเพื่อทําพิธีบูชามิสซาสําหรับผูตาย ไมควรมีศาสนกิจในสถานที่สําหรับเผา
ศพ นําสวนทีเ่ หลือของผูต ายไปฝงยังสุสานพรอมกับทําพิธกี รรมการฝงศพ ไม
ควรนําไปโปรยในอากาศหรือในนํ้า
20. การกลับคืนชีพครั้งสุดทายของผูตายคืออะไร?
การเปดเผยความจริงที่เขียนในพระคัมภีรพระธรรมใหมปรากฏขึ้น
ในระหวางที่คริสตชนถูกอาณาจักรโรมันเบียดเบียน เหมือนกับวรรณกรรม
การเปดเผยความจริงของชาวยิว ซึ่งเปนบริบทที่กวาง การเปดเผยความจริง
คริสตชนเปนจุดผานที่มุงไปยังจุดสิ้นสุดที่เรารูจัก เราพบคําทํานายเกี่ยวกับ
การสิ้นสุดของเวลาในหลายแหง เชนในพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่ 24 และ
25 มาระโกบทที่ 13 และจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวเธสะโลนิกาทัง้ สองฉบับ
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และหนังสือวิวรณทงั้ เลม ขอความเหลานีบ้ อกเราวาพระคริสตเจาจะเสด็จกลับ
มาและจะทรงสถาปนาพระอาณาจักรของพระเจาอยางสมบูรณ พระองคจะ
ทรงพิพากษามนุษยทุกคน ผูชอบธรรมที่ตายไปแลวจะเขาไปมีสวนรวมใน
พระสิริรุงโรจนนิรันดรและชัยชนะของพระคริสตเจา ชัยชนะของผูชอบธรรม
จะเปนการกลับเปนขึ้นมาครั้งสุดทายของผูตาย
เราสามารถไตรตรองใหเห็นถึงการกลับคืนชีพครั้งสุดทายของผูตาย
เมื่อพิจารณาถึงการสอนเรื่องการสราง เรามักจะคิดถึงการสรางวาเปนบาง
อยางที่เกิดขึ้นเมื่อสิบกวาลานปที่ผานมา แตความเขาใจทางพระคัมภีรมอง
การสรางเปนการตอเนื่อง พระเจาทรงรักษาสิ่งสรางและเคลื่อนไปตามกาล
เวลาและเนื้อที่ไปสูการบรรลุเปาหมายและความสมบูรณซึ่งเรายังไมเขาใจ
และยากทีจ่ ะจินตนาการได การกลับคืนชีพครัง้ สุดทายจากความตายมีความ
หมาย วาเรามนุษยถูกกําหนดใหเปนสวนหนึ่งของการบรรลุเปาหมายและ
ความสมบูรณของสิ่งสราง พระเจาผูทรงสรางเราโดยทางบิดามารดาของ
เราและทรงเอาใจใสดแู ลเราในทุกขณะของการดํารงอยูข องเรา นอกจากนีย้ งั
เปนการมีสว นรวมของเราในเวลาสุดทายนัน้ การกลับคืนพระชนมชีพของพระ
คริสตเจาเปนเปนการคํ้าประกันของพระเจา ซึ่งพระวจนาตถนิรันดรผูทรงนํา
ทุกสิ่งไปสูชีวิต จะทรงทําใหเราฟนคืนชีพ พรอมกับสิ่งสรางอื่นๆ ไปสูความ
สมบูรณของเราในพระเจา
21. วิญญาณของเราจะไปไหนหลังจากความตาย และกอนการ
กลับคืนชีพครั้งสุดทายจากความตาย?
นี่เปนคําถามที่ยาก ดวยเหตุผลสองประการ ประการแรก ความคิด
เรื่องวิญญาณที่ไมตายจากการตายของรางกายเปนความคิดของชาวกรีก
นักปรัชญาชาวกรีกที่มีความเชื่อในเรื่องมนุษยเปนอมตะ เปนความเขาใจวา
เปนการดํารงอยูฝายจิตซึ่งเปนวิญญาณของบุคคลผูนั้น ชาวกรีกมิไดสนใจ
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แนวคิดเรื่องการรวมตัวกับรางกายเพราะเห็นวาเปนสิ่งที่ดอยกวาเรื่องจิต
วิญญาณ และเห็นวาความตายเปนการปลดปลอยครั้งสุดทายจากโลกทาง
กายภาพ การกลับคืนชีพของรางกายเปนการเปดเผยความจริงเรื่องความ
เชื่อของชาวฮีบรู ซึ่งคริสตชนในสมัยแรกเริ่มยืนยันและเผยแพร เปนความ
เขาใจวาจุดจบสุดทายของเราในที่สุดก็รวมเขาดวยกันกับความเปนเราทั้ง
ครบ รวมทั้งทางกายภาพ จิตวิญญาณ ศีลธรรม สติปญญา และสิ่งที่สัมพันธ
กับตัวตนของเรา
นี่เปนคําถามที่ยากดวยเชนกัน เพราะเปนความเขาใจวาลักษณะของ
เวลา หนวยตางๆของนาฬกาและปฏิทินสามารถใชกับชีวิตหลังความตาย
ได เวลาเปนลักษณะหรือการสรางจิตสํานึกของมนุษย เราสามารถใชสิ่งนี้
จินตนาการวาชีวิตหลังความตายควรจะเปนอยางไร แตเราควรกระทําอยาง
ระมัดระวัง ดวยความตระหนักวาอาจจะใชไดในวิธีที่จํากัดเทานั้น ซึ่งก็นอย
มาก
จริงๆแลว เราสามารถตอบคําถามทุกอยางนี้ คือการมีสว นรวมในพันธ
สัญญาแหงความรักอันไมสิ้นสุดของพระคริสตเจาผูทรงกลับคืนพระชนมชีพ
ซึ่งจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อเราตายและเขาสูธรรมลํ้าลึกของพระเจา อยางไรก็ตาม
จะยังไมสมบูรณและเปนจริงจนกวาสิง่ สรางทัง้ มวลจะไดรบั การฟน ฟูและรวม
กันใหมกับพระคริสตเจา การเปดเผยความจริงของการจบสิ้นของเวลานี้จะ
เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสิ่งสราง ในฐานะที่เปนมนุษย
ประสบการณสวนตัวของเรา การรวมกันของเรา การสรางทางกายภาพโดย
ทางรางกายของเรา การกลับคืนชีพครั้งสุดทายจะทําใหเราสมบูรณเพราะจะ
เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดทายและการรวมตัวกันใหมของสิ่งสราง
ทั้งมวลอยางแทจริง รวมทั้งสิ่งที่ความเปนมนุษยของทุกคนมีประสบการณ
โดยทางรางกายและพรอมกับรางกาย
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การดํารงอยูของบุคคล
22. ฉันจะยังคงเปนฉันหลังจากตายไปแลวหรือ?
ใช ตามคําสอนของคริสตชนความสมบูรณของการมีชีวิตอยูของ
แตละบุคคล สําหรับทุกบุคคลมีความเปนหนึ่งเดียวและมีคุณคาในความรัก
ของพระเจา เรามีประสบการณหลังจากความตายอยางไรนั้น อยางไรก็ตาม
อาจจะแตกตางกันมากจากประสบการณของการเปนอยูที่แยกจากการเปน
ตัวตนเองในชีวิตนี้
คิดถึงการพัฒนาความรูสึกของการเปนตัวเองในชวงหลายปของการ
เติบโตของมนุษย ทารกเกิดใหมมีความรูสึกเปนตัวเองมาก ผูกพันกับความ
เปนตัวเองของมารดาหรือของผูดูแลในปฐมวัย ในขณะที่เด็กเติบโตขึ้น เขาจะ
คอยๆสรางความรูสึกเปนตัวเองในการเปนเอกเทศ ความรูสึกเปนตัวเองของ
เราจะคอยๆเติบโตขึ้นในขณะที่เราเปนผูใหญทางดานจิตใจ
ประสบการณมนุษยของการเปนบุคคลนั้นแตกตางกันเล็กนอยจาก
วัฒนธรรมหนึ่งสูอีกวัฒนธรรมหนึ่ง ในโลกอุตสาหกรรมตะวันตกใหความ
สําคัญกับการเปนเอกเทศและความเปนอิสระอยางมาก ในหลายวัฒนธรรม
ของชาวตะวันออกและทางซีกโลกใต ใหความสําคัญมากกวาในเรื่องของ
ความรูสึกที่สังกัดกลุมและเอกลักษณที่มีรวมกัน ดังนั้น ถาแมในชีวิตนี้ความ
รูสึกของ “การเปนตัวฉัน” เปลี่ยนแปลงไดจากชวงชีวิตหนึ่งไปอีกชวงชีวิต
หนึ่ง จากวัฒนธรรมหนึ่งไปอีกวัฒนธรรมหนึ่ง เราอาจคาดหวังวาความรูสึก
เปนตัวเองของเรา “การเปนตัวฉัน” นั้นอาจจะแตกตางกันอยางสิ้นเชิงในชีวิต
หลังความตาย
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คําถามที่แทจริงประการนี้คือ ฉันมีความชัดเจนตอความรูสึกสวน
ตัวของการเปนตัวเองอยางไรเมื่อฉันเขาและอยูในธรรมลํ้าลึกของความเปน
นิรันดร ความไมรูจบ และความรักของพระเจาผูทรงสรางเราใหเปนเรา
อยูนี้? อาจเปนประสบการณที่แตกตางกันออกไป พระคัมภีรยืนยันทั้งการ
เปลี่ยนแปลงและความตอเนื่องระหวางชีวิตในโลกนี้และที่จะตามมา “การ
กลับคืนชีพของผูตายก็เชนเดียวกัน สิ่งที่หวานลงไปนั้นเนาเปอย แตสิ่งที่กลับ
คืนชีพนัน้ ไมเนาเปอ ยอีก สิง่ ทีห่ วานลงไปนัน้ ไมมเี กียรติ แตสงิ่ ทีก่ ลับคืนชีพนัน้
มีความรุงเรือง สิ่งที่หวานลงไปนั้นออนแอ แตสิ่งที่กลับคืนชีพนั้นมีอานุภาพ
สิ่งที่หวานลงไปเปนรางกายตามธรรมชาติ แตสิ่งที่กลับคืนชีพเปนรางกายที่
มีพระจิตเจาเปนชีวิต” (1คร 15:42-44)
23. ฉันจะยังคงมีความทรงจําของฉันอยูหรือ?
ความทรงจําเปนความสมบูรณขั้นพื้นฐานของประสบการณการเปน
มนุษยของเรา อันเปนบริบทของความใสใจตนเองของมนุษยและการเปนบุคคล
โศกนาฏกรรมอันยิ่งใหญของความเจ็บปวย เชน โรคอัลไซเมอร คือบุคคลนั้น
สูญเสียความทรงจําและความสามารถในการรักษาความจํา ความทรงจําเปน
ตัวยึดเกาะจิตสํานึกของมนุษย ปราศจากความสามารถในการจํา ความรูสึก
ถึงการเปนตัวเองเริม่ หายไป สําหรับชาวฮีบรูโบราณสิง่ ทีแ่ ยทสี่ ดุ ในแดนมรณา
คือการขาดความทรงจํา ผูตายลืมวาเขาเปนใคร และพระเจาทรงลืมพวกเขา
ดังนัน้ จึงดูเหมือนวาความเชือ่ คริสตชนในเรือ่ งการดํารงอยูข องบุคคล
หลังความตายรวมทั้งการคงอยูของความทรงจํา ยกเวนความไมตอเนื่อง
ระหวางการเปนตัวฉันในปจจุบันและฉันจะเปนอยางไรหลังจากตายไปแลว
ความทรงจําตองเปนมิตใิ หมของชีวติ ใหม อยางไรก็ตาม วิธกี ารของเหตุการณ
ทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ บนโลกนีเ้ ปนความทรงจําซึง่ หลังจากความตายอาจจะ
แตกตางอยางมากจากการทํางานของหนวยความจําของชีวิตบนโลกนี้
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เชนเดียวกับความรูสึกของการเปนตัวเอง ดังนั้นบทบาทและพลังของ
เหตุการณตา งๆทีจ่ าํ ไดและมิตรภาพตางๆนัน้ แตกตางกับชีวติ นีเ้ ล็กนอย สมอง
ตองโตเต็มที่จนถึงจุดหนึ่งเพื่อใหเด็กสามารถประมวลผลและรักษาความทรง
จําได บอยครั้งที่เราเรียก “ความทรงจํา” ในวัยเยาวของเราออกมา เรายิ่งมี
โอกาสมากขึ้นในการสรางสรรคประมวลเหตุการณตางๆที่ผูอื่นบอกเราขึ้น
มาใหมที่มากมายดวยความรูสึกของตัวเอง เสริมแตงดวยการเลา และเชื่อม
ตอดวยความสามารถของเราเองที่ตามมา
นอกจากนี้ สิง่ ตางๆทีเ่ กิดขึน้ มาตลอดชีวติ ทีฝ่ ง ไวในจิตใตสาํ นึกของเรา
หายไปในสายหมอกของการลืมหรือ? การหวนกลับไปคิดถึงเหตุการณตางๆ
ทีถ่ กู เสริมดวยความรูส กึ ของความยินดี หรือความหวาดกลัว หรือความเศรา
โศกทีเ่ กิดขึน้ ในขณะนัน้ จะทําไดงา ยขึน้ และในบางครัง้ ก็ยากทีจ่ ะลืมได เมือ่ เรา
รือ้ ฟน ความหลังครัง้ แลวครัง้ เลา ความทรงจําของเรามีหลายระดับของความ
รูสึก และหลายระดับขั้นของการตีความ
ดังนัน้ แมในชีวติ นี้ ความทรงจําก็เปนสิง่ หนึง่ ทีซ่ บั ซอนและลึกลับทีส่ ดุ ใน
ความเปนจริงของมนุษย ความทรงจําเปนสิง่ ทีพ่ วั พันกันอยางซับซอนกับเวลา
และสถานทีท่ กี่ าํ หนดประสบการณมนุษย ถาความตายเปนทางเขาสูค วามเปน
นิรันดร ก็ดูเหมือนวาเวลาและสถานที่จะยอมแพกับความเปนจริงในวงกวาง
แตก็ดูเหมือนวาจะสมเหตุสมผลพอที่จะสันนิษฐานไดวา ความตอเนื่องของ
บุคคลทั้งกอนและหลังความตายตองเชื่อมโยงที่มีความคลายคลึงกันกับสิ่งที่
เรียกวา “ความทรงจํา”
24. เราสามารถเชื่อในเรื่องการเกิดใหมหรือ?
ในการใหความเคารพตอความศักดิ์สิทธิ์ของแตละบุคคล เทวศาสตร
คริสตชนและคําสอนของคาทอลิกไดตอตานความคิดเรื่องการเกิดใหมเรื่อย
มา ความคิดของคริสตชนนั้นยึดตามประวัติศาสตร ประสบการณของเราใน
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เรือ่ งตัวเองนัน้ บางอยางมีรากฐานและขอบเขตทีก่ าํ หนดโดยเวลา สถานที่ และ
วัฒนธรรมทีเ่ ราอาศัยอยู เราพบปะกับพระเจาและพระหรรษทานของพระองค
โดยทางสิ่งที่เกิดขึ้นอยางเรียบงายในชีวิตของเรา เราตอบรับตอสถานการณ
ของชีวิตและตัดสินใจเพื่อชวยในการกําหนดลักษณะชีวิตของเรา พระเจา
ทรงเคารพตอการเลือกของเราและทรงใหเกียรติกบั เอกลักษณของแตละชีวติ
ความตายเปนกิจการสุดทายทีป่ ด ผนึกการตัดสินใจและยืนยันการเลือก
ของเรา ตามการสอนของคริสตชน ความตายนําเราเขาไปอยูก บั พระเจาตลอด
นิรนั ดร หรือไมอยูก บั พระองคตลอดนิรนั ดร ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก บั วาเราตอบสนองตอ
การเสนอของพระเจาดวยความรักและพระหรรษทานของพระองคอยางไรใน
ระหวางที่เรามีชีวิตอยู เราจะไมกลับมามีชีวิตมนุษยอีก แตเราไปหาพระเจา มี
ชีวิตและความชื่นชมยินดีกับความงดงามและความรักนิรันดรของพระองค
25. เราจะพบกับผูที่เรารักและเพื่อนๆที่ตายกอนเราหรือ?
ในบทขาพเจาเชื่อของคริสตชนยืนยันวาเราเชื่อใน “ความสัมพันธเปน
หนึ่งเดียวของผูศักดิ์สิทธิ์” ความสัมพันธเปนหนึ่งเดียวกันนี้เปนมิตรภาพที่
ลํ้าลึกระหวางศรัทธาชนบนโลกนี้ ผูอยูในแดนชําระ และในสวรรค
ดังนั้น ความสัมพันธเปนสิ่งสําคัญ เปนมิติสําคัญของชีวิตหลังความ
ตาย เราสามารถคาดหวังที่จะแบงปนชีวิตนิรันดรกับผูที่เรารัก เหมือนกับ
ความรูสึกเปนตัวของเราเองและความทรงจําของเรา อยางไรก็ตาม ความ
สัมพันธของเราเปลี่ยนแปลงและเติบโตขึ้นตลอดชีวิต ดังนั้น ธรรมชาติของ
ความสัมพันธของเราในชีวติ ทีจ่ ะมาถึงนัน้ อาจจะแตกตางจากวิธที เี่ รามีความ
สัมพันธกับผูอื่นในชีวิตนี้
มีคาํ สอนคริสตชนทีส่ าํ คัญสองประการทีใ่ หเราเหลียวดูธรรมชาติของ
ความสัมพันธในชีวิตนิรันดร ประการแรกคือ คําสอนคริสตชนเรื่องความรัก
ธรรมชาติของพระเจาคือความรัก และถาความรักของเรามนุษยดํารงอยูใน
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ชีวิตของพระเจา(1 ยน 4:16) ดังนั้น หลังจากความตายความรักจึงตองเปน
รากฐานของการมีชีวิตในพระเจา ความรักจะแปรเปลี่ยนไปอยางไรในการ
ปรากฏอยูต อ หนานิรนั ดรนัน้ เราไมอาจจะรูไ ด “ทานทีร่ กั ทัง้ หลาย บัดนีเ้ ราเปน
บุตรของพระเจาแลว แตเราจะเปนอยางไรในอนาคตนั้นยังไมปรากฏชัดแจง
เราตระหนักดีวา เมื่อพระองคทรงปรากฏ เราจะเปนเหมือนพระองค เพราะ
เราจะไดเห็นพระองคอยางที่พระองคทรงเปน” (1 ยน 3:2)
ประการที่สอง คําสอนคริสตชนเรื่องความสัมพันธในชีวิตหลังความ
ตายวาจะไมเปนการผูกขาด “เมือ่ มนุษยจะกลับคืนชีพ จะไมมกี ารแตงงานเปน
สามีภรรยากันอีก แตเขาจะเปนเหมือนทูตสวรรค” (มธ 22:30) ความสามารถ
ของเราในชีวิตนี้ในเรื่องความลึก ความถาวร และความมุงเนนเรื่องความรัก
นั้นมีขีดจํากัด การถูกจํากัดดวยเรื่องเวลา กําลัง และความรับผิดชอบเปน
ตัวกําหนดรูปแบบความรักที่เราให หรือไดรับในชีวิตนี้ ถาเราแตงงาน เรา
ก็ไดมอบความเปนตัวของเราและจิตใจของเราสวนมากใหกับคูสมรส ถาเรา
มีบุตร ก็ยิ่งเรียกรองสิ่งเหลานี้จากเรามากยิ่งขึ้น มิตรสหาย เพื่อนรวมงาน
และญาติๆเปนผูสรางวัฎจักรภายในกําหนดความสัมพันธของเราและดึงดูด
ในการกักเก็บไวของเรา มันเปนความทาทายที่จะรักษาสมดุลยของเราในการ
แยงชิงความตองการความรัก
ตามพระวาจาของพระเยซูเจา ขอจํากัดเรื่องเวลาและระยะทาง ความ
มีชีวิตชีวาและพละกําลังโดยธรรมชาติของชีวิตนี้ ไมสามารใชกับชีวิตในภาย
หนา ความรักนิรนั ดรจะไมมขี ดี จํากัด คริสตชนทีเ่ ลือกดวยเหตุผลทางดานฝาย
จิตทีจ่ ะมีชวี ติ พรหมจรรยเปนสัญลักษณทเี่ ตือนถึงชีวติ ทีไ่ รขดี จํากัดของความ
รัก มีความชื่นชมยินดีกับความสัมพันธเปนหนึ่งเดียวกับผูศักดิ์สิทธิ์
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26. ฉันจะสามารถเฝาระวังและปกปองผูที่ฉันรักที่ชวยเหลือฉัน
ไดหรือไม?
จากการสอนเรือ่ งความสัมพันธเปนหนึง่ เดียวกับผูศ กั ดิส์ ทิ ธิน์ นั้ มีความ
ชัดเจน วานอกจากความตายแลวความสัมพันธของเรากับผูที่เรามีความรัก
เปนพิเศษทีเ่ ราทิง้ ไวเบือ้ งหลังแตยงั คงเปนสวนสําคัญในชีวติ ของเราในพระเจา
เมือ่ เราตาย เรากาวขามขอจํากัดเรือ่ งความรักทีช่ วี ติ นีก้ าํ หนด การเกิดของเรา
ในชีวิตนิรันดรจะไมมีขอบเขตความรักทั้งดานคุณภาพและปริมาณ เพียงแค
เมื่อเราเขาสูธรรมลํ้าลึกของพระเจาผูทรงเปนความรัก ความรักของเราก็จะ
เปลี่ยนไป อยูเหนือความรักเอง ความรักที่เรามีตอครอบครัวและเพื่อนๆลึก
และกวางเกินกวาทีเ่ ราสามารถจินตนาการไดในชีวติ นี้ ดังนัน้ บรรดาผูท เี่ รารัก
ในขณะทีเ่ รามีชวี ติ อยูใ นโลกนีเ้ ปนผูไ ดรบั ประโยชนจากการเปลีย่ นแปลงนีข้ อง
พระเจาในความสามารถของเราที่จะรัก
27. เราจะเรียนรูสิ่งใหมๆหลังจากตายไปแลวหรือ?
จากพระคัมภีรพระธรรมใหม ดูเหมือนวาจะเปนมิติชีวิตของเราใน
พระคริสตเจา “ในเวลานี้ เราเห็นพระเจาเพียงรางๆเหมือนเห็นในกระจกเงา
แตเมือ่ ถึงเวลานัน้ เราจะเห็นพระองคเหมือนพระองคทรงอยูต อ หนาเรา เวลานี้
ขาพเจารูอ ยางไมสมบูรณ แตเมือ่ ถึงเวลานัน้ ขาพเจาจะรูแ จงเหมือนทีพ่ ระองค
ทรงรูจักขาพเจา” (1 คร 13:12) นักบุญเปาโลไดใหความรูในเรื่องชีวิตหลัง
ความตาย เรามนุษยรใู นแบบทีเ่ ฉพาะเจาะจงมาก เรามิใชแคเก็บความรูเ หมือน
กับธนาคารเก็บขอมูลจํานวนมาก หรือรูเ หมือนกับบรรดาสัตว ซึง่ รูใ นชวงเวลา
นัน้ ความรูข องเรามีลกั ษณะทีข่ นึ้ อยูก บั ประสบการณของความรูท เี่ รารู ความ
รูข องเราเปนมิตขิ องความรูส กึ ในการเปนตัวเอง ความรูข องเราถูกลอมกรอบ
และรับรูปแบบดวยบริบทของเวลา ประวัติศาสตร และความคาดหวัง
ความรูของมนุษยกอเกิดจากความรูสึกในการเปนตัวของตัวเอง เปน
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สิ่งสําคัญตอความรักของมนุษย เราไมสามารถรักในสิ่งที่เรากระทําโดยที่เรา
ไมรู ความรูเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับความรัก ถาเราตายเราเขาสูธรรมลํ้าลึก
ของพระเจาผูทรงเปนความรัก จากนั้นความสามารถของเราในเรื่องความรู
ตองดําเนินตอไปหลังจากความตาย
เนือ่ งจากธรรมชาติความรูข องมนุษยไมหยุดนิง่ และเปลีย่ นแปลง ดังนัน้
เราจึงสามารถกลาวไดวาเรายังคงเรียนรูตอไป อยางไรก็ตาม การเรียนรูของ
เราในโลกนี้ขึ้นอยูกับเวลา ชีววิทยา ประสบการณทางประสาทสัมผัส ความ
ทรงจํา การพบปะสังสรรค ภาษา และปฏิสัมพันธทางสังคม เราจะเรียนรูตอ
อยางไร เราจะใชความสามารถทีจ่ ะรูข องเราตอไปไดอยางไรในชีวติ หนานัน้ ไม
แนนอน แตขอ ความจากจดหมายถึงชาวโครินธ ทีน่ กั บุญเปาโลกลาวนัน้ ไดให
คําแนะนําเกีย่ วกับธรรมชาติของความรูใ นชีวติ หลัง ความตาย ซึง่ จะผูกพันกับ
ความรูสึกการเปนตัวเองที่แตกตางกันอยางสิ้นเชิง แตจะเปลี่ยนไปตามความ
รูและความรักในวิธีของพระเจา
28. คําถามตางๆของฉันจะไดรับคําตอบหรือ?
จากคําตอบของขอ 27 เราสามารถตอบวาได แตเมื่อพิจารณาถึงเรื่อง
นี้ คําถามคือวิธกี ารไดรบั ความรู วิถที างปรัชญาทีเ่ ปนทีย่ กยองตลอดมาหลาย
สมัยนั้น ถาเราอานนักปรัชญาเหลานี้อยางละเอียด เราจะพบวาบอยครั้งที่
ทานพยายามใหบรรดาศิษยของทานถามคําถามที่ดีกวา หรือถามคําถาม
พวกเขาในวิธีที่ดีกวา โสกราตีสไดใชวิธีการแบบนี้ เมื่อเราอายุมากขึ้นและมี
ความกาวหนาในชีวิตฝายจิตคําถามตางๆที่เราใช และวิธีการถามในเรื่องที่
คลายคลึงกันก็จะเปนผูใหญและมีความลึกซึ้งดวยพระหรรษทาน สิ่งเหลานี้
เปนการกระทําของพระจิตเจาในความคิดและในหัวใจของเรา เราเรียนรูอ ยาง
ชาๆวาคําถามทีส่ าํ คัญจริงๆนัน้ คืออะไร เราเรียนรูว ธิ กี ารทีจ่ ะไมกอ ใหเกิดอคติ
ตอคําตอบทีพ่ วกเขาคุน เคย การตัง้ คําถามของเราเปนองคประกอบความรูข อง
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เราในเชิงสรางสรรคมากขึ้น เปนวิธีการที่ใหชีวิต
ดังนั้น ในชีวิตนิรันดรคําถามของเราจะไดรับคําตอบ อยางไรก็ตาม
อาจเปนไดวากอนที่เราจะไดรับคําตอบเหลานั้น ทั้งคําถามที่เราถามและเรา
ถามอยางไรนั้น จะไดรับการชําระใหบริสุทธิ์และเปลี่ยนไปในแบบที่เราเองไม
สามารถจินตนาการได การเขาสูความเปนนิรันดรของเราอาจสงผลกระทบ
ตอจิตใจของเราเพื่อเตรียมเราสําหรับความรู “ดังที่เรารูอยางสมบูรณ”
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ประการที่สอง
การพิพากษา

การพิพากษาในพระคัมภีร
29. พระคัมภีรพระธรรมเดิมมีกลาวเรื่องการพิพากษาหรือ?
บอยครั้ง ที่ชาวฮีบรูโบราณมีความเชื่อวาการดํารงอยูของพวกเขา
นั้นพระเจาทรงเปนผูตรวจสอบและวินิจฉัย พวกเขาไดรับกฎบัญญัติหรือ
โตราห(ธรรมบัญญัติ) ซึ่งมีหลักเกณฑเฉพาะเกี่ยวกับวิธีการดําเนินชีวิตในรูป
แบบที่เปนที่พอพระทัยพระเจา และปกปองความสัมพันธในพันธสัญญาเปน
พิเศษทีพ่ วกเขาชืน่ ชมยินดีในฐานะประชากรทีพ่ ระเจาทรงเลือกสรรกฎบัญญัติ
ในอีกแงหนึง่ สําหรับพวกเขาคือการพิพากษา เพือ่ รักษาใหคงอยูใ นพันธสัญญา
กับพระเจา การไมปฏิบัติตามเปนการสูญเสียความสัมพันธนั้น
ดังนั้นภาพลักษณของพระเจาในฐานะผูพิพากษาจึงปรากฏอยูบอย
ครั้ง (ตัวอยางเชน สดด 7:8 และ สดด 119) เมื่ออาณาจักรถูกตั้งขึ้นภายใต
การปกครองของกษัตริยดาวิด และกษัตริยซาโลมอน การพิพากษากลายเปน
สวนหนึง่ ของความรับผิดชอบของกษัตริยท กี่ ระทํารวมกับพระเจา กษัตริยค วร
ที่จะรักษาประชาชนใหมีความซื่อสัตยตอโตราห (ธรรมบัญญัติ) และควรที่
จะปกปองสมาชิกที่ออนแอในสังคม คือ คนยากจน แมหมาย เด็กๆ และชาว
ตางชาติทอี่ าศัยอยู บอยครัง้ ทีก่ ษัตริยข องชาวอิสราเอลมิไดปฏิบตั ติ าม ดังนัน้
พระเจาจึงทรงตั้งบรรดาประกาศกเพื่อเตือนกษัตริยและประชาชนเรื่องการ
ตัดสิน เกณฑเหมือนเดิม คือการปฏิบัติตามกฎบัญญัติ และการดูแลรักษาคน
ที่ออนแอที่สุดในสังคม (อสย 1-3 และ ยรม 2)
ภายหลังมีวิวัฒนาการสองประการของศาสนายิวในความเขาใจเรื่อง
การพิพากษาของพระเจา การเปลี่ยนแปลงประการแรก คือคําถามที่เดนอยู
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ตลอดเลมในหนังสือโยบวา ถาพระเจาทรงเที่ยงตรง แลวทําไมผูคนที่ปฏิบัติ
ความยุตธิ รรมและปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตขิ องพระเจาจึงตองประสบกับเคราะห
กรรมในชีวิตนี้ ในขณะที่คนอยุติธรรมมั่งคั่งขึ้น จําไววาเพียงแคการตอบแทน
สําหรับการกระทําของคนคนหนึง่ เปนทีเ่ ขาใจกันวาเกิดขึน้ ทีน่ แี่ ละตอนนีใ้ นโลก
นี้ ความเชือ่ ในชีวติ หลังความตายกําลังคอยๆพัฒนาขึน้ หนังสือโยบเปนความ
ทาทายสําหรับความเชือ่ ดัง้ เดิมของชาวยิวในเรือ่ งความเทีย่ งธรรมของพระเจา
ความทาทายประการที่สอง ในจิตสํานึกของชาวยิวคือการบวนการ
การเปดเผยความจริงของพระเจา การเขียนเรื่องการเปดเผยความจริงของ
พระเจาหยิบยกความเปนไปไดของชีวิตหลังความตาย ของการตอบแทนหลัง
ความตายสําหรับการกระทําดี หรือการกระทําผิดของผูนั้น ในวรรณกรรม
การเปดเผยความจริง การพิพากษากลายเปนกิจการสําคัญในเรือ่ งนาทึง่ ของ
“วันสุดทาย” หรือ “สิ้นสุดกาลเวลา” หรือ “วันขององคพระผูเปนเจา” ตาม
การเรียกที่แตกตางกันออกไป ลําดับเหตุการณสุดทายเริ่มโผลเขามาในขอ
เขียนเหลานี้ เชน การกลับคืนชีพของผูตาย การสิ้นสุดของกาลเวลาและ
ประวัติศาสตรตามที่เรารูจัก และการแยกคนเที่ยงธรรมออกจากคนอธรรม
ตลอดนิรันดร (ดนล 7)
ดั ง นั้ น ช ว งเวลาของสาระสํ า คั ญ ของการพิ พ ากษาในพระคั ม ภี ร 
พระธรรมเดิม มีการพัฒนาขึ้นจากความซื่อสัตยตอกฎบัญญัติและบรรดา
ประกาศกในการเปดเผยความจริงเรื่องการพิพากษาสุดทายใน “วันขององค
พระผูเปนเจา” เมื่อถึงสิ้นสุดของกาลเวลา ในพระคัมภีรของชาวฮีบรูไมมีหลัก
ฐานชัดเจนในเรื่องของการพิพากษารายบุคคลที่เกิดขึ้นทันทีหลังความตาย
ทุกสิ่งมุงเนนไปที่การพิพากษาเมื่อสิ้นสุดกาลเวลา อยางไรก็ตาม เราพบคํา
อธิบายบางสวนเกี่ยวกับการพิพากษาของพระเจาที่ไมไดเปนแบบภาษาของ
การเปดเผยความจริงและสามารถเขาใจไดวาอางอิงถึงการพิพากษาในทันที
ที่ตาย (ปชญ 3-5)
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30. พระคัมภีรพระธรรมใหมเขาใจเรื่องการพิพากษาอยางไร?
พระคัมภีรพระธรรมใหมเต็มไปดวยการอางถึงความคิดเรื่องการเผย
แสดงของการพิพากษาสุดทาย ซึ่งแทรกอยูในการเทศนสอนของพระเยซูเจา
(มธ 11:22-24; 12:41; 16:27; 19:28-29 มก 13:14-27 ลก 9:26; 10:14; 11:32;
17:22-24,30-37; 21:25-28) บางทีข่ อ ความทีเ่ ดนทีส่ ดุ ทีพ่ ระเยซูเจาตรัสเรือ่ ง
การพิพากษาครัง้ สุดทายในพระวรสารนักบุญมัทธิว บทที่ 25 ซึง่ ไดอธิบายถึง
การแยกแกะออกจากแพะเมือ่ สิน้ สุดของกาลเวลา พระเยซูเจาทรงใชเกณฑการ
ตัดสินจากความชอบธรรม มิใชตามกฎบัญญัติ และบางทีเ่ ราอาจจะถูกตัดสิน
จากวิธีที่เราปฏิบัติตอพี่นองที่ตํ่าตอยของเราในชวงเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู
ในพระวรสารนักบุญยอหนมีการพิพากษาแฝงอยู นักบุญยอหนยํ้า
วาการพิพากษาไดเกิดขึ้นแลว(ยน 5:24; 3:36; 3:18) การตอบสนองตอสาร
ของของพระเยซูเจาคือการตัดสินของเรา ถาเรายอมรับสารของพระเยซูเจา
และเชื่อในพระองค เราก็ไดรับความรอดพนแลว ถาเราปฏิเสธพระองค เราก็
สูญเสียไปแลว (ยน 3:19) สถานการณการตัดสินที่นี่และบัดนี้ สะทอนถึงแนว
โนมโดยรวมในการเขียนของนักบุญยอหน เพื่อเนนถึงอันตรภาพของพระเจา
กลาวคือ การครอบคลุมไปทัว่ ของพระเจา ความรักทีม่ อี ยูใ นโลก นักบุญยอหน
ทําใหความคิดเรื่องการพิพากษาทันทีนี้ออนลงดวยการเตือนวา พระเยซูเจา
ทรงเสด็จมามิใชเพื่อตัดสินลงโทษ แตเพื่อชวยใหรอดพน (ยน 3:17; 12:47)
ดังนั้น พระเจาทรงประทับอยูและทรงกระทําอยูในชีวิตของเรา ทรงเรียกเรา
อยูตลอดเวลาใหมามีสวนในชีวิตพระเจา เรายังคงตัดสินตัวเราเองอยางตอ
เนื่องดวยการที่เราตอบรับหรือปฏิเสธการเชื้อเชิญนี้ของพระเจา
ประเด็นสําคัญในจดหมายของนักบุญเปาโล คือเราจะไมถูกพระเจา
ตัดสินวาเราไดปฏิบัติตามกฎบัญญัติหรือไมอยางไร แตเราจะถูกตัดสินดวย
ความเชือ่ ของเราในพระเจา(รม 3:21-4:25) โดยเฉพาะอยางยิง่ เราจะถูกตัดสิน
จากการตอบรับความเชือ่ ของเราในพระบุคคลและสารของพระเยซูเจา ผูท รง
เปนพระเจาผูทรงประทับทามกลางเรา(รม 5 และ กท 3:25-29)
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การพิพากษารายบุคคล
31. พระคัมภีรพระธรรมใหมกลาวถึงวาเราจะถูกพิพากษาทันที
หลังจากที่เราตายหรือ?
พระคัมภีรพ ระธรรมใหมบอกเปนนัยถึงความเปนไปไดของการพิพากษา
รายบุคคลเกิดขึน้ ทันทีหลังจากบุคคลนัน้ ตาย ซึง่ มีบอกเปนนัยอยูใ นอุปมาของ
พระเยซูเจาเรือ่ งเศรษฐีกบั ลาซารัส เศรษฐีถกู ตัดสินเมือ่ เขาตาย และพบวาเขา
มีความผิดที่ละเลยลาซารัสคนยากจนในขณะที่มีชีวิตอยู ไมมีการอางถึงตอน
สุดทาย การเปดเผยความจริงเรื่องการพิพากษาในอุปมานี้
นอกจากนีย้ งั มีการอางถึงการพิพากษาในพระคัมภีรพ ระธรรมใหมเลม
อื่นๆอีก แตไมเจาะจงในเรื่องการเปดเผยความจริงในแบบของการพิพากษา
สุดทาย(รม 14:10-12; 2 คร 5:10; ฮบ 9:27-28) อยางไรก็ตาม ยังไมมีคํา
สอนที่ชัดเจนในพระคัมภีรพระธรรมใหมเรื่องการพิพากษารายบุคคลหลัง
จากความตาย
32. ถาการพิพากษารายบุคคลไมไดมีสอนอยางชัดเจนใน
พระคัมภีรพระธรรมใหม แลวการสอนนี้มาจากไหน?
คริสตชนในสองสามศตวรรษแรกไดเริ่มตระหนักวาพระเยซูเจาอาจ
มิไดเสด็จกลับมาในเร็วๆนี้ มีคําถามมากมายเกิดขึ้นเกี่ยวกับวา เกิดอะไรขึ้น
กับผูตายในเวลาหลังจากที่เขาเสียชีวิตแลวและกอนการพิพากษาสุดทาย เรา
สามารถดูสิ่งที่บอกเปนนัยใหกับคําถามนี้แมในจดหมายของนักบุญเปาโลถึง
ชาวเธสะโลนิกา(1 ธส 4:13-18 ประมาณ ค.ศ. 51) นักบุญเปาโลใหความ
37

มั่นใจกับชาวเธสะโลนิกาวา ผูที่ตายแลวจะไมดอยโอกาสเมื่อองคพระผูเปน
เจาจะเสด็จกลับมา แตพวกเขาจะกลับเปนขึ้นมาจากความตายและจะมีชีวิต
อยูกับองคพระคริสตเจา
ตลอดหลายศตวรรษที่ผานมา มีความคิดเห็นทางดานเทววิทยาเกี่ยว
กับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับเราหลังความตายกอนจะสิน้ โลก นักเทววิทยาบางทานไดให
ขอเสนอแนะวาวิญญาณ “หลับ” ในระหวางเวลานี้ ในป 1336 หลังจากหลาย
ศตวรรษจากการไตรตรองของบรรดานักเทววิทยา สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 12 ทรงเขียนสรุปสิ่งที่พระองคคิดวาเปนความคิดที่ดีที่สุดของ
คําถามนี้ชื่อวา “Benedictus Deus” และสอนสิ่งที่คาทอลิกยังคงเรียนอยูใน
ปจจุบัน วา หลังจากความตายเราแตละคนจะถูกพิพากษาและเขาสูสวรรค
ลงนรก หรือแดนชําระทันที เราไมตองรอจนกวาจะสิ้นโลกและการพิพากษา
ครั้งสุดทายเพื่อจะอยูกับพระเจา ทานนักบุญเปาโลไตรตรองความนึกคิดนี้
เมื่อทานเขียน “ขาพเจาปรารถนาจะพนจากชีวิตนี้ไปเพื่ออยูกับพระคริสตเจา
ซึ่งจะเปนการดีกวามาก”(ฟป 1:23)
พระศาสนจักรออรโธดอกตะวันออกไมถืออยางชัดเจน และการสอนที่
ไมคลุมเครือในเรื่องการพิพากษารายบุคคลในทันที พวกเขาจะหลีกเลี่ยงคําชี้
แจงใดๆที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ และสถานะของวิญญาณหลังความตายกอน
การพิพากษาสุดทายเมื่อสิ้นสุดกาลเวลา
33. การพิพากษาหลังจากความตายเปนเหมือนการสอบสวน
หรือ?
ภาพพจนมากมายของหลายศาสนาในเรื่องของการพิพากษาของ
พระเจา แมแตพระเยซูเจาเมือ่ พระองคทรงอธิบายถึงการพิพากษาครัง้ สุดทาย
ทรงใชภาพบุตรแหงมนุษยเปนผูพิพากษาเปนประธานในการตัดสิน(มธ 25)
อยางไรก็ตาม เราตองจําไววา การใชภาพลักษณเปนตัวอยางทีอ่ ธิบายไดดกี วา
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การอธิบายดวยตัวอักษร
ในความเปนจริง ภาพลักษณทเี่ ปนตัวอยางเหลานีม้ ไิ ดยบั ยัง้ ความครบ
ถวนของความหมายในเรื่องการพิพากษาของพระเจาในพระคัมภีรพระธรรม
เดิม และพระคัมภีรพ ระธรรมใหม การพิจารณาทีเ่ กีย่ วของกับการนําเสนอและ
การทบทวนพยานหลักฐาน ตามดวยการพบความรูสึกผิดหรือความบริสุทธิ์
ในความหมายของพระคัมภีร การพิพากษาเปนการคนพบภายในมากกวา
การดําเนินการภายนอกในหองพิจารณาคดี พระเยซูเจาตรัสถึงการพิพากษา
ในพระวรสารนักบุญมัทธิว บทที่ 25 วา ทัง้ คนดีและคนชัว่ ประหลาดใจในการ
พิพากษา พวกเขามิไดตระหนักถึงพฤติกรรมของพวกเขาในชีวิตนี้ มันไมได
ขึ้นอยูกับความลมเหลวในการแยกแยะระหวางสิ่งถูกและสิ่งผิด แตเปนวาใน
ระหวางการพิพากษาสิ่งที่เกี่ยวของและความหมายของการกระทําของพวก
เขาจะกลายเปนสิ่งที่ประจักษแกพวกเขาในมุมมองของพระเจา
การพิพากษาเปนประสบการณของการเปดเผยความจริงและการ
ยอมรับ มีความกระจางแจงภายในโดยที่ความสําคัญอยางลึกซึ้งที่สุดและผล
ที่ตามมาจากการเลือกของเราจะถูกโยนลงในความเปลี่ยนแปลงอยางสิ้นเชิง
ผูตองขังที่ถูกตัดสินวากระทําผิดหลายคนรายงานสิ่งที่คลายคลึงกับความ
เขาใจเรื่องการพิพากษานี้ พวกเขารายงานวาระหวางเดือนหรือปที่มีชีวิตอยู
นั้นพวกเขากักขังความจริงที่อยูลึกๆและความหมายของสิ่งที่พวกเขากระทํา
ที่เกิดขึ้นกับพวกเขาอยางชาๆ และทาทายพวกเขาใหมีความรับผิดชอบในสิ่ง
ที่กระทํา กระบวนการในการตัดสินใชเวลานาน
ทานนักบุญยอหนเนนยํา้ วา การพิพากษาเปนกระบวนการทีต่ อ เนือ่ ง ที่
เริม่ ตนเมือ่ เราพบกับพระเยซูเจาและพระวรสารของพระองคเปนครัง้ แรก ซึง่ ได
รับความชวยเหลืออยางตอเนือ่ งจากพระจิตเจาทีอ่ ยูใ นเรา (1 ยน 4:13-16) ใน
ขณะที่เราตายเมื่อเราเขาสูการปรากฏตัวของพระเจา ความรักของพระเจาที่
ชุมชื่นในชีวิตของเรา ดวยความแทจริงของแสงแหงนิรันดรที่สองใหเห็นถึง
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สิ่งที่เราไดกระทําหรือไมไดกระทํา เรากําลังเผชิญกับความแทจริงของตัวเรา
เอง ประวัติสวนตัว การตอบรับของเราตอการประทับอยูของพระเจาและพระ
อานุภาพของพระองคในชีวติ ของเรา การปองกันและการปฏิเสธ ความสับสน
และความไมรูที่ตองยืนอยูระหวางตัวเราเองและความซื่อสัตยทั้งครบถูกเผา
ไหมดวยแสงของพระเจา เรากําลังเผชิญกับสิ่งที่เราเปน หรือสิ่งที่เราเปนจาก
การเลือกของเราเอง
34. ฉันจะไดถูกตัดสินในเรื่องอะไร?
บนทางเลือกอยางอิสระทีเ่ ราเลือก พระเจามิใชเหมือนกับอัยการสูงสุด
ที่พยายามจะใชกลวิธีจับเรา พระเจาทรงเคารพนํ้าใจอิสระของเรา ทรงทราบ
วาการเลือกของมนุษยสว นมากจะเปนเรือ่ งซับซอน มีความตัง้ ใจหลายสายใย
ทีพ่ นั กันอยู หลายระดับของผลกระทบ ระดับของความตระหนักมากมาย บอย
ครัง้ ทีต่ วั เราเองทีม่ คี วามสับสนในเรือ่ งแรงจูงใจของเราเอง ดังทีผ่ เู ขียนหนังสือ
ปรีชาญาณกลาววา “ขาพเจาเปนคนออนแอ จะมีชีวิตอยูไมนาน ขาดความรู
ในพระวินิจฉัยและบทบัญญัติตางๆ”(ปชญ 9:5) พระเจาทรงรูจักเราดีกวาที่
เรารูจ กั ตัวเอง “ขาแตพระยาหเวห แมขา พเจายังไมทนั พูดอะไร พระองคกท็ รง
ทราบแลว”(สดด 139:1-18)
ดังนั้น การพิพากษาของพระเจามิใชขาว-ดําที่คํานึงถึงพฤติกรรม
ภายนอกเทานั้น พระเจาทรงทอดพระเนตรเขาไปในหัวใจของมนุษย และทรง
เห็นความคลุมเครือทั้งหมด หรือเราอาจจะพูดวาการพิพากษาของพระเจา
เปนการเชื้อเชิญเราใหมองเขาไปในหัวใจของตนเอง เพื่อใหอภัยตัวเราเองใน
ความออนแอที่นําเราใหตกอยูในบาป ดวยพระอานุภาพของพระหรรษทาน
เราสามารถทีจ่ ะมองเห็นอยางชัดเจนถึงความตัง้ ใจของเรา เพือ่ ทีจ่ ะรูจ กั อยาง
เต็มเปยมดังที่พระเจาทรงรู
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35. มีเรื่องตลกมากมายที่เลาเรื่องนักบุญเปโตรจะมาพบกับเราที่
ประตูสวรรค ทานจะมีสวนในการพิพากษาฉันหรือไม?
ภาพลักษณดังกลาวนั้นงดงาม แตทั้งหมดนี้ลวนเปนจินตนาการที่คิด
ขึ้นมา อยางไรก็ตาม มีเหตุผลเทววิทยาที่ในการคิดถึงนักบุญเปโตรในฐานะผู
เกี่ยวของกับการพิพากษา ในพระวรสารนักบุญมัทธิว 16:18-19 พระเยซูเจา
ตรั ส ว า “ท า นคื อ ศิ ล า และบนศิ ล านี้ เราจะตั้ ง พระศาสนจั ก รของเรา...
เราจะมอบกุญแจอาณาจักรสวรรคให” นักบุญเปโตร ในฐานะหัวหนาของ
พระศาสนจักร สัญลักษณของพระราชอํานาจที่พระศาสนจักรมีในเรื่อง
การพิพากษาพฤติกรรมของมนุษย โดยเฉพาะพฤติกรรมของสมาชิกของ
พระศาสนจักร
พระศาสนจั ก รปฏิ บั ติ บ ทบาทในการพิ พ ากษา มิ ใช ใ นฐานะพระ
สันตะปาปาหรือพระสงฆที่อยูระหวางเรากับพระเจาดวยการแยงชิงบทบาท
ของพระเจา หรือการแทนที่การพิพากษาในความรับผิดชอบการตรวจสอบ
ความตั้งใจและแรงจูงใจภายใน อยางไรก็ตาม พระศาสนจักรมีบทบาทของ
ตนในการสอนวิธีการตรวจสอบความตั้งใจของเราและวิธีการคิดของเรา
เกี่ยวกับศีลธรรม ที่เรียกวา “การหลอหลอมมโนธรรม” ชุมชนของผูมีความ
เชื่อ ประโยชนจากการไตรตรองของนักเทววิทยา และชาวบานทั่วไป ไดมอบ
ปรีชาญาณอันยอดเยี่ยมใหกับเราในการเผชิญหนาทั้งโดยสวนตัวและสวน
รวมเพื่อที่จะเขาใจตัวเองและแรงจูงใจของเรา และเลือกกระทําสิ่งที่ถูกตอง
ในสถานการณเฉพาะนั้นๆ พระศาสนจักร “ตัดสิน” พฤติกรรมในความหมาย
นี้ เปนผูชวยในการแยกแยะสิ่งถูกหรือสิ่งผิดในสิ่งที่เรากระทําหรือมิไดกระทํา
การเปรียบเทียบวานักบุญเปโตรยืนอยูท ปี่ ระตูสวรรค นัน้ เปนการเตือน
เราวาศีลธรรมตามประเพณี คริสตชนไมใชเรือ่ งสวนตัวระหวางเรากับพระเจา
เทานั้น แตเปนการพยายามและคนหาของชุมชนเพื่อจะแยกแยะวิธีที่ดีที่สุดใน
การตอบรับพันธสัญญาแหงความรักของพระเจาที่มีตอเราและตอโลก
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36. การเปนทุกขถึงบาปในนาทีสุดทายกอนตายจริงๆ แลวมี
ประโยชนตอการพิพากษาฉันหรือ?
บทแสดงความทุกขเปนการยอมรับถึงการเปนคนบาปของผูสวดบท
นี้ และเปนการภาวนาเพื่อขอการใหอภัย แนนอนวา พระเจาทรงเคารพและ
ตอบรับการริเริ่มนี้ แมจะภาวนาดวยความกลัว เวนแตวาเปนการกระทําแหง
การหลอกลวงทัง้ หมด และพระเจาเทานัน้ ทีท่ รงทราบ ในนาทีสดุ ทายบทแสดง
ความทุกขอาจจะเปยมดวยความหวังและคําสัญญา
อยางไรก็ตาม พึงจําไววา ในสิ่งที่กลาวไปแลวถึงเรื่องการพิพากษาใน
คําถาม ขอ 33 บทแสดงความทุกข ไมทาํ ใหการเผชิญหนากับตนเองและการ
ทบทวนความคิดของตนเองในการพิพากษาที่เกี่ยวของกันโดยธรรมชาติหาย
ไป กลาวคือ บทแสดงความทุกขมิไดยกเลิกการทบทวนบาปที่กระทําไปแลว
และการกระทําผิดที่เกี่ยวกับการพิพากษารายบุคคล และการเห็นคุณคาของ
ความสําคัญ และขอบเขตของผลที่ตามมา
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แดนชําระ
37. แดนชําระคืออะไร?
แดนชําระเปนการสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก วาผูท เี่ ปนคนดีโดย
ทัว่ ไปทีต่ ายแลวอาจจะไมไปสวรรคในทันทีและเขาอยูใ นความเปนหนึง่ เดียวกับ
พระเจา มีสองเหตุผลในการเลื่อนเวลาออกไป คือ บาปเบา ที่ยังไมไดรับการ
อภัย หรือทีแ่ มบคุ คลยอมรับได หรือ บาปหนัก แมยอมรับไดและไดรบั การอภัย
แลว แตผลทีต่ ามมายังไมไดรบั การชดเชยดวยการเปนทุกขถงึ บาปบางประการ
ประสบการณการใหอภัยไดรบั มาโดยผานทางศีลศักดิส์ ทิ ธิแ์ หงการคืนดี หรือ
สิ่งคลายศีลอื่นๆ หรือจากการวอนขอสวนบุคคลตอพระเจา
แดนชําระ เปนสภาพของการชําระลางบาปและผลของบาปกอนที่
จะเขาไปชื่นชมยินดีใน “บรมสุขทัศน” และเขาอยูรวมกับพระเจาอยางอยาง
สมบูรณ (คําถามขอ 100)
38. แดนชําระเปนสถานที่หรือ?
แดนชําระไมใชสถานที่ ถาเราเขาใจวิญญาณไมใชวตั ถุ ความคิดทีด่ กี วา
เรือ่ งแดนชําระคือเปนสถานะของความเปนอยู เราไดกลาวถึงความยากลําบาก
ในการใชลักษณะของเวลาและสถานที่สําหรับชีวิตหลังความตาย(คําถามที่
21) แดนชําระไมใช “สถานที่” ซึ่งวิญญาณ “ไป” โดยใช “เวลา” มากหรือนอย
เหมือนกับการชันสูตรศพของเรือนจํา แมหลายคนจะจินตนาการวาเปนแบบ
นั้นและจิตรกรรมฝาผนังในยุคกลางจํานวนมากเปนแบบนั้น
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แดนชําระคอนขางจะเปนวิธที เี่ ทววิทยาคาทอลิกพยายามทีจ่ ะคาดหวัง
กับขอเท็จจริงทีว่ า พวกเราสวนมากมิไดตายแบบเปนนักบุญหรือมรณสักขี เรา
นําความไมสมบูรณและขอบกพรองไปกับเรา ถาการเลือกของมนุษยนับจาก
บางสิง่ บางอยาง ดังนัน้ เราตองรับผลทีต่ ามมาใหเหมาะกับระดับทีแ่ ตกตางกัน
ของความบาปและความศักดิ์สิทธิ์เมื่อเราปดชีวิตของเราลง
บอยครั้งที่เราไดยินผูคนพูดถึงชวงเวลาและสถานการณที่มีความยาก
ลําบากในชีวิตของพวกเขาวาเปนเหมือน “แดนชําระในโลกนี้” มีปรีชาญาณ
อยูในคําพูดนี้ ความทุกขยากของเราในชีวิตนี้ไมสามารชําระลางหรือทําให
เราบริสุทธิ์ในหลายๆดาน การเอาใจใสของเราตอผูอื่นอยางจริงจัง แรงจูงใจ
ของเรามีความชัดเจน ความเสียใจของเรานําไปสูการแกไข ความอดทนของ
เราเติบโตขึ้น ความเห็นแกผูอื่นของเราขยายมากขึ้น อคติของเราละลายหาย
ไป ถาเราดําเนินชีวิตในชีวิตนี้ดวยกรณีเหลานี้ของการพัฒนาฝายจิตอยางไม
สนใจ แดนชําระเปนวิธีทางเทววิทยาที่จะบอกวากระบวนการจะเปนอยางไร
หลังความตาย
39. แดนชําระเกี่ยวของกับความทุกขทรมานหรือ?
เปนสิ่งที่ไดรับการสอนมาแตดั้งเดิม ความทุกขทรมานจะเปนอยางไร
หลังจากวิญญาณออกจากรางกายเรานั้นเราไมรูอยางแทจริง แตมีการใช
ภาพออกมาเปนไฟ ซึง่ เปนสสารทีท่ าํ ใหเกิดความเจ็บปวดแตกท็ าํ ใหเกิดความ
บริสุทธิ์ อยางไรก็ตาม ไฟเปนอีกภาพลักษณหนึ่งที่เราใชเพื่อไตรตรองในสิ่งที่
อยูไกลโพน
อาจจะเปนประโยชนที่จะคิดถึงกระบวนการของการพิพากษาที่อยาง
นอยสวนหนึง่ ของแดนชําระทีว่ ญ
ิ ญาณไดรบั หลังจากความตาย เราทุกคนตาง
รูวายากแคไหน โดยแทจริงแลวเปนความเจ็บปวดและความอับอายที่ละเอียด
สามารถยอมรับตัวเองหรือผูอื่นในสิ่งบกพรอง การติดยาเสพติด การกระทํา
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ชั่วอยางเปดเผยที่เราไดกระทํา กระบวนการของการสํารวจตนเองและการ
สองสวางภายในมีสวนเกี่ยวของกับการพิพากษารายบุคคล อาจจะเปนการ
ชําระลางที่เจ็บปวดของวิญญาณ และยิ่งยากลําบากมากขึ้นสําหรับผูที่ตอง
เผชิญมาก และนอยลงสําหรับผูที่พยายามใชพระหรรษทานเพื่อเติบโตในการ
รูจักตนเองในชีวิตนี้
ตลอดเวลาหลาย ปนักเทววิทยาบางคนไดระบุวาความเจ็บปวด
ในแดนชําระ วาเปนการที่วิญญาณถูกเผาไหมดวยความปรารถนาที่จะพบ
พระเจา บาป หรือ ผลที่ตามมาของบาป ทําใหวิญญาณอยูหางไกลจากความ
เปนหนึ่งเดียวกับพระเจาชั่วคราว ทุกขทรมานกับความเจ็บปวดที่แยกจาก
พระองค เหมือนกับจากคนรัก นี่เปนอีกวิธีหนึ่งในการคิดถึงเรื่องแดนชําระ
40. ในพระคัมภีรมีกลาวถึงแดนชําระหรือ?
ไมชดั เจนนัก มีขอความที่เปนที่นิยมในหนังสือมัคคาบี ฉบับที่ 2 “เขา
สั่งใหถวายเครื่องบูชาชดเชยบาปของผูตาย เพื่อจะไดพนจากบาป” (2 มคบ
12:45) ขอความนี้สามารถใชโตแยงความคิดเรื่องแดนชําระ แตในบริบทเดิม
หมายถึงขอเท็จจริงที่วาทหารชาวยิวจํานวนมากที่ตายจากการปกปองบาน
เมืองของตนจากซีเรียกรีก ถูกพบวาทีห่ ลุมศพของพวกเขามีรปู เทพธิดาของคน
ตางศาสนาอยู ไมมกี ารอางอิงอืน่ ๆเรือ่ งแดนชําระในพระคัมภีรพ ระธรรมเดิม
คําวา “แดนชําระ” ก็ไมปรากฏในพระคัมภีรพระธรรมใหมเชนกัน
อยางไรก็ตาม มีบางขอความที่ชี้ใหเห็นถึงเรื่องการใหอภัยบาปที่ไดรับหลัง
ความตาย(มธ 12:32; 2 ทธ 1:18) ประสิทธิภาพและความสําคัญของการ
สวดภาวนาสําหรับผูตายปรากฏในสมัยคริสตชนแรกเริ่ม นักเทววิทยา
ไดเขียนคําถามเกี่ยวกับสถานะของผูตายกอนที่พระคริสตเจาจะทรงเสด็จ
มาครั้งสุดทายอยางเขมขนมากขึ้น นักบุญออกัสติน ในศตวรรษที่ 5 เขา
ใจวาคริสตชนสวดภาวนาอุทิศใหกับผูตาย(ดูบทเทศนของทาน 172.2.2)
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คําสอนพระศาสนจักรคาทอลิกในสมัยกลาง สังคายนาทีเ่ มืองลีอองส กําหนด
เรื่องแดนชําระไวอยางชัดเจน (ป 1254 และอีกครั้งในป 1274) และที่เมือง
ฟลอเรนซ (ป 1438) สังคายนาที่เมืองเตรนท (ป 1545-1563) ไดปกปองการ
สอนเรือ่ งแดนชําระเพือ่ ตอตานการปฏิรปู ของโปรเตสแตนท ซึง่ โดยทัว่ ไปแลว
ไดยกเลิกเรื่องแดนชําระ เพราะหลักฐานในพระคัมภีรนั้นออนมาก
41. เราสามารถชวยวิญญาณในแดนชําระดวยการสวดภาวนา
หรือ?
มีประเพณีอันยาวนานในการระลึกถึงผูตายในคําภาวนา และวอนขอ
พระเจาทรงใหอภัยบาปของพวกเขา และขอใหทรงรับพวกเขาไวในพระสิริ
รุง โรจนของพระเจา ขอความจากหนังสือมัคคาบี ฉบับที่ 2 ทีก่ ลาวไวในคําถาม
ขอที่ 40 มักถูกอางถึงในเรือ่ งนี้ ในขณะทีค่ วามคิดเรือ่ งแดนชําระไดรบั พืน้ ทาง
เทวศาสตรในพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก จึงกลายเปนเรื่องธรรมดาที่เชื่อม
โยงการสวดภาวนากับการ “ลดเวลาการอยู” ในแดนชําระสําหรับผูท ไี่ ดรบั ผล
การสวดภาวนาให ในขณะที่การระลึกถึงผูที่ตายกอนเราในความเชื่อเปนสิ่ง
ดีและนารัก ตองระมัดระวังวา เมื่อคิดถึงเรื่องแดนชําระเราตองไมคิดถึงเรื่อง
ของเวลาตามที่เรารูจัก
42. พระคุณการุณยคืออะไร?
พระคุณการุณยเปนการแทนหรือการชดเชย พระศาสนจักรใชสิทธิ
พิเศษเพือ่ การอภิบาล ไดเคยสอนวาการสวดภาวนาบางอยางจะเทียบเทากับ
วัน เดือน หรือปของการถือศีลอดอาหารและการใชโทษบาป ดังนั้นแทนที่จะ
ถือศีลอดอาหาร 40 วันเพื่อเปนการใชโทษบาปสําหรับบาปสวนตัว พระสงฆ
ผูฟ ง แกบาปสามารถใหทาํ กิจใชโทษบาปดวยการสวดภาวนา หรือใหสวดบท
ภาวนาบางบท การสวดบทภาวนาบางบทอาจจะมี “คุณคา” หรือเทียบเทากับ
การอดอาหารเปนเวลา 40 วัน
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พระศาสนจักรไดใชระบบนี้ดวยเหตุผลเพื่อความดีในการอภิบาล ใน
ความพยายามอยางแรงกลาทีจ่ ะปฏิรปู พระศาสนจักร สังคม และกําจัดความ
รายแรงของบาป หนังสือการใชโทษบาปในตนสมัยกลางไดมกี ารพัฒนาระบบ
ทีซ่ บั ซอนของการใชโทษบาปทีค่ อ นขางรุนแรงทีก่ ลายเปนสิง่ ทีเ่ ปนไปไมสาํ หรับ
ผูร บั ศีลอภัยบาปทีจ่ ะกระทํา ดังนัน้ พระศาสนจักรจึงใหพระคุณการุณยและลด
การใชโทษบาปเพื่อทําใหเกิดความเปนไปไดที่จะกระทํา พระคุณการุณยเหลา
นีถ้ กู นํามาประยุกตใชกบั การสวดภาวนาเพือ่ ผูต าย หลังจากนัน้ ก็มคี วามเขาใจ
วาสามารถ “หักลบ” จาก”เวลา” ของวิญญาณทีอ่ ยูใ นแดนชําระ อยางไรก็ตาม
วิธกี ารดังกลาวเปนการแนะนําทีผ่ ดิ พลาดจากลักษณะเดิมของพระคุณการุณย
และทําใหเกิดคําถามทางเทววิทยาอยางมากมาย
ในป 1476 เมือ่ สมเด็จพระสันตะปาปาซิกตูส ที่ 4 ตองการเงินเพือ่ สราง
มหาวิหารนักบุญเปโตร ทีก่ รุงโรม พระองคจงึ ทรงประชุมครัง้ แรกเรือ่ งพระคุณ
การุณยสาํ หรับวิญญาณในแดนชําระเพือ่ ใหพวกเขา “ไดรบั การชําระในทันที”
เพือ่ แลกเปลีย่ นกับการบริจาคเงินในการสรางมหาวิหารนักบุญเปโตรหลังใหม
การสวดบทภาวนาบางบท และเงินที่ถวายในจํานวนที่ระบุจะ “รับประกัน”
วิญญาณในแดนชําระใหไดเขาสูสวรรค แมวาจะพยายามแกไขและทําความ
เขาใจในเรื่องนี้ การใชในทางที่ผิดในการ “ขายพระคุณการุณย” แพรกระจาย
อยางรวดเร็ว และชวยเรงรัดใหเกิดการปฏิรูปของโปรเตสแตนท
กรุงโรมไดระบุไวตั้งแตป 1840 วาการสวดภาวนาสําหรับผูตาย แมมี
การระบุไวเรื่อง “พระคุณการุณยบริบูรณ” แตทั้งหมดนี้ขึ้นอยูกับพระเมตตา
ของพระเจามากกวาความพยายามของมนุษยซึ่งเรา “ไมสามารถแทรกแซง
ธรรมลํ้าลึกนี้ได”
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43. ทุกคริสตจักรสอนเรื่องแดนชําระหรือ?
ไม ไมมปี รากฏเรือ่ งแดนชําระอยูใ นหลักคําสอนเรือ่ งความเชือ่ ในจารีต
ประเพณีของออรโธดอกซ หรือแมนกิ ายโปรเตสแตนท ในปจจุบนั เรือ่ งการสอน
สอนวาเปนหัวขอที่จําเปนของความเชื่อ มารติน ลูเธอร ตอตานการสอนนี้
อยางชัดเจน ถือวาเราไดรบั ความรอดพนจากการถวายบูชาของพระคริสตเจา
แตเพียงผูเ ดียวเทานัน้ ไมตอ งการความทุกขทรมานอืน่ ใดอีก หรือการทดแทน
ความผิดใดอีกเพื่อที่จะเขาอยูรวมเปนหนึ่งเดียวกับพระเจา
44. มีบางคนไดไปสวรรคโดยตรง โดยไมตองทนทุกขทรมานใน
แดนชําระหรือ?
บรรดามรณสักขี เพราะความเชื่อที่พวกทานมีจึงทําใหเขาใจเสมอ
มาวาจะเขาสูสวรรคในทันที เพราะพวกทานเต็มใจพลีชีพเพื่อพระคริสตเจา
นอกจากนี้ยังมีบุคคลที่เปนแบบอยางทางความเชื่อและศีลธรรมที่ตายเพื่อ
ประโยชนของศีลศักดิส์ ทิ ธิต์ า งๆทีไ่ ดคดิ วาไดเขาสูพ ระสิรริ งุ โรจนของพระเจา
ในทันทีที่ตาย
45. จะเกิดอะไรกับผูที่ฆาตัวตาย?
บรรดาผูที่ฆาตัวตายเพราะความสิ้นหวังหรือความหดหูโดยใชความ
ตายเพื่อจบความทุกขทรมานนั้น เราไมสามารถตัดสินพวกเขา และแนนอน
วาความรักของพระเจาทรงรูถึงความลึกของความเจ็บปวดของพวกเขา
ดังนั้น ในขณะที่พระศาสนจักรรักษาจุดประสงคของความผิดทางศีลธรรม
ในเรื่องนี้ เราจําเปนตองจําไววาพระยุติธรรมของพระเจานั้นมีพระเมตตาอยู
เสมอ และคนเหลานัน้ ทีไ่ ดรบั ความทุกขทรมานอยางมากความรักของพระเจา
ทรงมีจดุ มุง หมายพิเศษสําหรับพวกเขา เราอาจจะบอกไดวา แดนชําระของเขา
นั้นเกิดขึ้นแลวในโลกนี้
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46. จะเกิดอะไรกับผูท ตี่ ายอยางสิน้ หวัง ไมมคี วามหวังในชีวติ หลัง
ความตาย ถึงแมพวกเขาเหลานัน้ จะเปนบุคคลทีม่ ชี วี ติ ทีด่ ?ี
อีกครั้งหนึ่งที่เราไมสามารถทราบไดวาพระเจาทรงมีพระประสงคสิ่ง
ใดในกรณีตา งๆ บางทีแดนชําระสําหรับบุคคลเหลานีเ้ กีย่ วของกับการเปดเผย
ความจริงอยางนาพิศวง และการรับรูในภายหลังเพื่อความดีของเราเอง และ
สิ่งที่พระเจาแหงความรักทรงเตรียมไวใหเรา
47. จะเกิดอะไรกับผูที่ตายโดยปราศจากงานศพและการฝงศพ
แบบคาทอลิก?
ดังที่กลาวไวแลวในคําถามขอ 17 การถวายพิธีบูชามิสซาแหงการ
กลับคืนชีพ การใหบริการดานอืน่ ๆ และการสวดภาวนาสําหรับผูต ายเปนการ
เฉลิมฉลองความเชื่อในพระคริสตเจาผูทรงกลับคืนพระชนมชีพเพื่อประโยชน
ของผูต าย แนนอนวาพระเจาทรงสดับฟงคําภาวนาของเราทีภ่ าวนาสําหรับผู
ตายและเพือ่ ประโยชนของพวกเขา อยางไรก็ตาม ความรักและพระเมตตาของ
พระเจานั้นไมมีขอบเขตตอพิธีทางโลกหรือคําวอนขอของเรา บรรดาผูที่ตาย
โดยปราศจากงานศพและการฝงศพแบบคาทอลิกที่ไมใชเกิดจากการละเลย
ในทางหนึ่งนั้นเขายังเปนที่โปรดปรานของพระเจา
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อันตรภพ (Limbo)
48. อันตรภพคืออะไร?
เปนความคิดทางเทววิทยาที่โผลขึ้นมาครั้งแรกในราวศตวรรษที่ 5
ระหวางการการโตแยงของนักบุญออกัสติน กับ เปลาจิอสุ พระสงฆชาวอังกฤษ
ในสมัยนั้นสันนิษฐานวาทารกที่ยังไมไดรับศีลลางบาปจะถูกปฏิเสธไมใหเขา
สูความรุงโรจนของเมืองสวรรค เพราะพวกเขาไมไดรับพระหรรษทานโดย
ทางศีลลางบาป แตพวกเขาก็ไมอาจถูกสงไปอยูในนรก จากการโตเถียงของ
เปลาจีอุส เนื่องจากพวกเขาไมไดทําบาปสวนตัว ดังนั้นเขาจึงสรางชั้นของ
อันตรภพ ขึ้น เพื่ออธิบายถึงสถานะของผูบริสุทธิ์ที่ยังไมไดรับศีลลางบาป ซึ่ง
ยังไมเคยไดรับความชื่นชมยินดีในการเปนหนึ่งเดียวกับพระเจา แตจะอยูใน
สภาพแหงความสุขตามธรรมชาติ แนวคิดเรื่องอันตรภพไมพบวามีกลาวไว
ในพระคัมภีร หรือในขอเขียนของคริสตชนในศตวรรษกอนหนานี้
เรื่องอันตรภพนี้บรรดานักเทววิทยาไดมีการกลาวถึงและโตเถียงกัน
เรื่อยมาเปนเวลาหลายศตวรรษ คําถามเหลานี้เกิดขึ้นเพื่อใหทราบวาเด็กๆที่
เสียชีวติ เหลานีไ้ ดรบั ความทุกขทรมานในอันตรภพหรือไม เหมือนกับวิญญาณ
ในแดนชําระ หรือวาพวกเขามีความสุขอยางแทจริง และถาใช ธรรมชาติของ
ความสุขของพวกเขาคืออะไร ที่นาสนใจคือ พระศาสนจักรไมเคยสอนเรื่อง
อันตรภพวาเปนขอคําสอนดานความเชื่อ และนักเทววิทยาหลายคนมองวา
เปนความผิดพลาดทางเทวศาสตร
นาเสียดาย ที่สภาวการณทางการอภิบาลและการสอนคําสอน ทําให
อันตรภพถูกสอนราวกับวาเปนขอคําสอนอยางเปนทางการของพระศาสนจักร
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ซึง่ นําไปสูความเปนทุกขอนั ไมจาํ เปนใหกบั บิดา-มารดาและครอบครัวของผูท ี่
จากไป ในหลายประเทศเด็กๆที่ยังไมไดรับศีลลางบาปไมไดรับอนุญาตใหฝง
อยูในสุสานคาทอลิก
ยังมีความเขาใจเรือ่ งอันตรภพอีกประการหนึง่ ซึง่ พบอยูใ นขอเขียนของ
บรรดาปตาจารยของพระศาสนจักร เปนสถานทีซ่ งึ่ ผูช อบธรรมและผูศ กั ดิส์ ทิ ธิ์
ทีไ่ ดสนิ้ ชีวติ กอนทีพ่ ระคริสตเจาจะทรงบังเกิดมาทีร่ อคอยการไถกขู องพระองค
ซึง่ ดูเหมือนเกีย่ วของกับแนวคิดของชาวยิวในเรือ่ งแดนมรณา Sheol (ดูคาํ ถาม
ขอ 2 และขอ 64)หลังจากการกลับคืนพระชนมชีพ ในรูปแบบทางเทววิทยา
พระคริสตเจาทรงเสด็จไปเยี่ยมวิญญาณเหลานี้ในอัตรภพ และทรงนําพวก
เขาขึ้นไปอยูในความรุงโรจนของสวรรคกับพระองค
49. พระศาสนจักรคาทอลิกยังคงเชื่อเรื่องอันตรภพหรือ?
ดังที่ไดกลาวแลวในคําถามขอ 48 วาไมมีความเชื่อหรือการสอน
อยางเปนทางการเกี่ยวกับอันตรภพวาเปนขอคําสอนดานความเชื่อของ
พระศาสนจักรคาทอลิก คํานี้ไมมีกลาวไวในคําสอนของพระศาสนจักร
คาทอลิก ทีจ่ ดั พิมพเมือ่ ป ค.ศ. 1994 หนังสือคําสอน บันทึกไววา เราควรปลอย
ใหเด็กที่สิ้นใจไปโดยที่ยังไมไดรับศีลลางบาปอยูในพระเมตตาและความรัก
ของพระเจา ไววางใจในพระพรอันยิ่งใหญของพระองความีหนทางแหงความ
รอดสําหรับเด็กๆที่สิ้นใจโดยปราศจากศีลลางบาป (CCC 1261) นอกจากนี้
พระศาสนจักรยังปกปองทารกในครรภทุกชีวิตในฐานะเปนมนุษยที่เปนสิ่ง
ลํา้ คาสําหรับพระเจา จึงดูเหมือนวาจะไมสอดคลองกันในความคิดวาพวกเขา
จะถูกนําไปอยูใ นอันตรภพ ถาพวกเขายังไมไดรบั ศีลลางบาป และดวยเหตุนจี้ งึ
ถูกกีดกันไมใหเขารวมเปนหนึ่งเดียวกับพระเจาตลอดนิรันดร
นอกจากนีย้ งั เปนทีน่ า สังเกตวาทามกลางพิธฝี ง ศพตางๆในจารีตโรมัน
มีบทภาวนาเฉพาะ และ บทอานจากพระคัมภีรที่กําหนดใหใชในพิธีมิสซา
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ปลงศพ “สําหรับเด็กที่ตายโดยไมไดรับศีลลางบาป” บทภาวนาเหลานี้เพื่อ
บรรเทาทุกขบิดามารดาเพื่อใหพวกเขาทราบวาเด็กที่พวกเขาเศราเสียใจถึง
นั้น “บัดนี้ไดรับมอบไวในความรักของทานแลว”
นักเทววิทยาบางทาน ตองการอธิบายถึงความคิดเรือ่ งอันตรภพตอไป
ในการไตรตรองถึงชะตาชีวิตของเด็กที่ยังไมไดรับศีลลางบาป แตความรูสึก
โดยทั่วไปของสัตบุรุษคือเปนความคิดที่ไมดีตั้งแตเริ่มแลว
50. เกิดอะไรขึ้นกับทารกในครรภหรือทารกที่เสียชีวิตตั้งแตยัง
เล็ก? พวกเขายังคงอยูในขั้นตอนของการพัฒนาหรือ?
บางทีในการตอบคําถามนีว้ ธิ ที ดี่ ที สี่ ดุ คือเริม่ จากจดหมายนักบุญ ยอหน
“ทานที่รักทั้งหลาย บัดนี้เราเปนบุตรของพระเจาแลว แตเราจะเปนอยางไรใน
อนาคตนั้นยังไมปรากฏชัดแจง เราตระหนักดีวา เมื่อพระองคทรงปรากฏ เรา
จะเปนเหมือนพระองค เพราะเราจะไดเห็นพระองคอยางที่พระองคทรงเปน”
(1 ยน 3:2) ความเชื่อ คริสตชนและการสอนของคาทอลิก เรียกรองใหเรา
เคารพชีวิตมนุษยที่หอหุมอยูในความออนโยนของมดลูก หรือทารกที่ออนแอ
ชีวติ มนุษยในทุกขัน้ ตอนเปนสิง่ มีคา สําหรับพระเจา ตลอดเวลาหลายศตวรรษที่
นักเทวศาสตรไดมขี อ เสนอแนะวาทารกทีต่ ายกอนทีจ่ ะเกิดมา หรือตายในขณะ
ที่ยังเปนทารก หรือตายกอนวัยที่จะรูจักเหตุผลถึงศักยภาพของความรูหรือ
ความรักแบบมนุษย พระเจาไดทรงนําพวกเขาไปสูค วามชืน่ ชมยินดีอยางเปย ม
ลนในสวรรค พวกเขาจะไดรับการพิพากษาอยางพิเศษเปนประสบการณของ
การเปดเผยความจริงและการยอมรับที่เตรียมพวกเขาใหเปนเหมือนพระเจา
และไดเห็นและรูจักพระเจาอยางสมบูรณ ดังที่พระเจาทรงรูจักพวกเขา
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51. เกิดอะไรขึ้นกับผูที่มิไดเปนคริสตชน?
พระศาสนจักรสอนวาศีลลางบาปเปนวิธีปรกติและจําเปนสําหรับ
คริ ส ตชนในการเข า สู  ธ รรมลํ้ า ลึ ก ของการกลั บ คื น พระชนมชี พ ของพระ
คริสตเจา อยางไรก็ตาม ผูที่ไมเคยไดยินเรื่องพระคริสตเจา ไมเขาใจสาร
ของพระวรสาร แนนอนวาพวกเขาไมไดอยูนอกเหนือความรักและพระหรรษ
ทานของพระเจา ผูที่แสวงหาความจริงและผูที่ดําเนินชีวิตตามพระประสงค
ของพระเจ า ตามที่ พ วกเขาเข า ใจจะถู ก ตั ด สิ น ตามที่ พ วกเขาดํ า เนิ น ชี วิ ต
นักเทววิทยาคาทอลิกเรียกวาเปน “การรับศีลลางบาปดวยความปรารถนา”
ซึ่งเปนวิธีการทางเทววิทยาที่จะบอกวาถาบุคคลเหลานั้นรูถึงความสําคัญ
ของศีลลางบาป พวกเขาจะขอรับ ผูเตรียมตัวเปนคริสตชนที่เตรียมรับ
ศีลลางบาป ที่สิ้นใจกอนไดรับศีลศักดิ์สิทธิ์ก็ไดรับความรอดพนดวยความ
ปรารถนาของพวกเขาที่จะรับศีลศักดิ์สิทธิ์(CCC 1259-1260)
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การสิ้นโลกและการพิพากษาสุดทาย
52. เราสามารถทราบไดหรือไมวาการสิ้นโลกจะมาถึงเมื่อใด?
สิง่ ทีพ่ ระเยซูเจาทรงตอบคําถามนีค้ อื “สวนเรือ่ งวันและเวลานัน้ ไมมใี คร
รูเ ลย ทัง้ บรรดาทูตสวรรคและแมแตพระบุตร นอกจากพระบิดาเพียงพระองค
เดียวเทานั้น” (มธ 24;36; มก 13:32; 1ธส 5:1-2) ตลอดเวลาหลายศตวรรษ
ที่ผูคนไดละเลยการตักเตือนของพระเยซูเจาถึงกลาวทํานายเรื่องการสิ้นโลก
และการพิพากษาสุดทาย และพยายามรวบรวมพยานหลักฐานจากพระคัมภีร
กิจกรรมดังกลาวอยูในระดับที่รุนแรงตลอดเวลาเปนศตวรรษหรือสหัสวรรษ
หรือเมือ่ เหตุการณตา งๆในโลกทําใหสถานการณของเราดูเหมือนจะไมแนนอน
พระคัมภีรเ องนัน้ โดยทัว่ ไปแลวมีความสนใจในเรือ่ งการยืนยันความหมายทาง
ประวัติศาสตรมากกวาการทํานายถึงจุดจบของโลก
53. พระเยซูเจาตรัสถึงเรื่องการสิ้นโลกและการเสด็จกลับมาครั้ง
ที่สองของพระองคหรือ?
พระเยซูเจาตรัส โดยเฉพาะในพระวรสาร มัทธิว 24 มาระโก 13 และ
ลูกา 21 บทเหลานี้นําเสนอการเทศนสอนของพระเยซูเจาที่เต็มไปดวยการ
เปดเผยความจริง ใน มาระโก 13 พระเยซูเจาตรัสถึงการทําลายพระวิหารที่
กรุงเยรูซาเล็ม และในทันทีก็นํากลับเขาสูการเสด็จกลับมาของพระองค หรือ
การเสด็จกลับมาของพระคริสตเจา (parousia) ภาษากรีกหมายความวา “การ
มีอยู” หรือ “การมาถึง”
ในพระวรสารนักบุญมัทธิว บทที่ 24 ยังเนนเกี่ยวกับการทําลายพระ
วิหาร แตเปนคําเตือนทางเทวศาสตรถงึ ความไมแนนอนของโลกนีม้ ากกวา และ
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การเสด็จกลับมาของพระคริสตเจาเมือ่ สิน้ สุดของกาลเวลา จําไดวา ชาวโรมัน
ทําลายพระวิหารในปค.ศ. 70 บรรดาคริสตชนสมัยแรกเริ่มหลายคนเปนชาว
ยิว พวกเขาไดรับผลกระทบจากเหตุการณหายนะที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร
ของชาวยิว พวกเขามองยอนกลับไปและคนหาคําอธิบายการเทศนสอนของ
พระเยซูเจาพยายามที่จะเขาใจวาเกิดอะไรขึ้น
ในพระวรสารนักบุญลูกา บทที่ 21 พระเยซูเจาตรัสถึงการทําลาย
ไมเฉพาะแตเพียงพระวิหารเทานั้น แตกรุงเยรูซาเล็มทั้งเมืองก็จะถูกทําลาย
เพราะการปฏิเสธพระเยซูเจา นักบุญลูกาชีใ้ หเห็นวาหลังจากกรุงเยรูซาเล็มถูก
ทําลาย บรรดาคริสตชนจะออกไปทัว่ โลกเพือ่ เทศนสอนพระวรสารและเตรียม
มนุษยชาติเพื่อการเสด็จกลับมาของพระเยซูเจา
54. บรรดาคริสตชนรุนแรกคาดวาพระเยซูเจาจะทรงเสด็จกลับ
มาในไมชาหรือ?
ใช ในพระวรสารนักบุญมาระโก ซึ่งเขียนในราวป ค.ศ. 65-70 เรามี
หลักฐานวาบรรดาคริสตชนรุน แรกมีความหวังอยางเต็มเปย ม วาพระเยซูเจา
จะเสด็จกลับมาในชวงชีวิตของพวกเขา ในความเปนจริง ไมนานหลังจาก
พระวิหารถูกทําลาย ความหวังในการใกลกลับมาของพระเยซูเจายังพบใน
จดหมายถึงชาวเธสะโลนิกาฉบับที่ 1 บทที่ 4:13-18 นักบุญเปาโลเขียนจดหมาย
ฉบับแรกในราวป ค.ศ. 51 เพื่อปลอบโยนผูมีความเชื่อที่สูญเสียผูที่ตนรัก ทาน
ใหความมั่นใจกับพวกเขาวาบุคคลอันเปนที่รักที่จากไปจะไมเสียเปรียบจาก
ความตาย แตจะฟนขึ้นมาจากความตายเขารวมกับญาติมิตรผูมีชีวิตในการ
ตอนรับพระเยซูเจาเมื่อพระองคเสด็จกลับมา
ความคาดหวังอยางรอนใจเรือ่ งการเสด็จกลับมาของพระเยซูเจานี้ ยัง
พบในจุดสูงสุดของหนังสือวิวรณซงึ่ ไดยาํ้ ในคําสัญญาของพระเยซูเจา “เราจะ
มาทันที” (วว 22:7,20) และการตอบรับดวยความชืน่ ชมยินดีของผูม คี วามเชือ่
วา “อาเมน ขาแตพระเยซู องคพระผูเปนเจา เชิญเสด็จมาเถิด” (วว 22:20)
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อยางไรก็ตาม เมื่อเวลาผานไป ชนรุนตอมาของคริสตชนแรกเริ่มนั้น
เริ่มตระหนักวาการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระคริสตเจา หรือการเสด็จ
กลับมาของพระคริสตเจา (parousia)จะไมเกิดขึน้ ในเร็วๆนี้ ความสํานึกทีก่ าํ ลัง
ตระหนักนี้สะทอนอยูในพระวรสารนักบุญมัทธิว บทที่ 24 และลูกา บทที่ 21
ซึง่ เราไดกลาวถึงแลวในคําถามขอ 53 ในพระวรสารบทเหลานี้ การเสด็จกลับ
มาของพระเยซูเจาไมใชสงิ่ ทีค่ าดหวังวาจะเกิดขึน้ ทันทีหลังจากพระวิหารหรือ
กรุงเยรูซาเล็มถูกทําลาย อยางไรก็ตาม เหตุการณที่เปนความพินาศเหลานี้
ทําหนาที่เปนเหมือนการเตือนทางเทววิทยาถึงการเสด็จกลับมาครั้งที่สอง
ของพระองค
ในจดหมายของนักบุญเปโตร ฉบับที่สอง บทที่ 3 เราไดรับความ
ชัดเจนจากการไตรตรองทางเทววิทยาในเรื่องความลาชาของการเสด็จ
กลับมาอีกครั้งของพระเยซูเจาที่เปนความกังวลของคริสตชนรุนที่สองและ
สาม ผูเขียนไดเตือนผูอานของทานวา “สําหรับองคพระผูเปนเจา เพียงหนึ่ง
วันก็เหมือนกับหนึ่งพันป และหนึ่งพันปก็เหมือนกับหนึ่งวัน องคพระผูเปน
เจามิไดทรงรีรอที่จะปฏิบัติตามพระสัญญาดังที่บางคนคิด แตพระองคทรง
อดกลั้นตอทานทั้งหลาย ไมทรงประสงคใหผูใดตองพินาศ แตทรงประสงค
ใหทุกคนกลับใจ เปลี่ยนวิถีชีวิต”(1 ปต 3:8-9) ขอความนี้เนนความคิดที่วา
เวลาเปนหมวดหมูของมนุษยซึ่งจะใชกับพระเจาอยางที่มนุษยใชไมได และ
เราควรมุ  ง สู  สิ่ ง ที่ ส อดคล อ งกั บ ชี วิ ต ของเราคื อ ความรั ก ของพระเจ า และ
พระหรรษทานของพระองค
บรรดาคริ ส ตชนยั ง คงรอคอยการเสด็ จ กลั บ มาครั้ ง ที่ ส องของ
พระเยซูเจาเมื่อสิ้นสุดกาลเวลา ถึงแมความคาดหวังของเราจะไมเกิดขึ้น
ทันทีสําหรับบรรดาผูมีความเชื่อรุนแรกๆ ความเชื่อของเราในการเสด็จ
กลับมาของพระองค ที่เราเฉลิมฉลองเปนพิเศษในเทศกาลเตรียมรับเสด็จ
พระคริ ส ตเจ า ช ว ยให เราเป ด กว า งและคาดหวั ง ถึ ง การประทั บ อยู  แ ละ
พระอานุภาพของพระเจาในโลกของเรา
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55. หนังสือวิวรณใหคําอธิบายเกี่ยวกับการสิ้นโลกหรือ?
ไมเชิงนัก หนังสือวิวรณจริงๆแลวมีคาํ อธิบายทีช่ ดั เจนถึงความทุกขและ
ความวุน วายทัว่ โลก (วิวรณ บทที่ 6, 8 และ 9) เราสามารถเขาใจขอความเหลา
นี้ไดดีขึ้นเมื่อเราเขาใจหนังสือวิวรณวาเขียนเพื่ออะไรและเพื่อใคร
ในระหวางศตวรรษแรก บรรดาคริสตชนไดรบั ความทุกขทรมานอยาง
มากจากการเบียดเบียนของจักรพรรดิเนโร(ค.ศ. 54-68) และจักรพรรดิโด
มีเซียน(ค.ศ. 81-96) การกระทําของจักรวาลและสัญลักษณที่โดดเดนหลาย
อยางในหนังสือวิวรณเปนการกลาวอยางแอบแฝงถึงสถานการณทเี่ จ็บปวดนี้
ตามที่ถูกกลุมผูขมเหงกระทํา บรรดาคริสตชนกลุมแรกพูดและเขียนเรื่องราว
ความทุกขทรมานของพวกเขาและความหวังในการไดรับการปลดปลอยของ
พวกเขาเปนรหัสลับและภาษาสัญลักษณ ความลับตองไดรับการปกปองเพื่อ
ไมใหเกิดการถูกเบียดเบียนและการตอบโตมากขึ้น ดังนั้น เรื่องการลมสลาย
ของสวรรคและแผนดินโลกที่เริ่มถูกทําลายเปนความทุกขทรมานของผูคนที่
ครํ่าครวญเพื่อสังคมจะไดกลับดาน เพื่อใหผูที่เบียดเบียนขมเหงพวกเขาตก
จากตําแหนงของอํานาจและการปกครองเหนือพวกเขา
หนังสือวิวรณใชสัญลักษณหลายอยางที่ใชในหนังสือดาเนียล หนังสือ
ดาเนียลเขียนเมื่อ 4 ศตวรรษกอน ค.ศ เพื่อใหกําลังใจและบรรเทาใจชาวยิว
ในระหวางที่พวกเขาถูกกษัตริยอันทิโอคัส เอปฟาเนส ฆาอยางไรความปราณี
เปนจํานวนมาก ภาษาสวนใหญเกีย่ วกับ “เวลาในยุคสุดทาย” และ “โลกใหมที่
จะมาถึง” จะตองเขาใจในบริบทของประวัตศิ าสตรทเี่ ขียนหนังสือดาเนียลและ
หนังสือวิวรณ สวนของพระคัมภีรเหลานี้ ทั้งพระคัมภีรฮีบรู (ดาเนียล) และ
พระคัมภีรคริสตชน(วิวรณ) แสดงความปรารถนาอันแรงกลาของผูถูกกดขี่
ขมเหงเพือ่ จะไดเห็นการปฏิวตั เิ ปลีย่ นแปลง ทีเ่ ริม่ ตนมาจากพระเจา เพือ่ ความ
ทุกขยากของพวกเขาจะไดจบลงและฟนฟูความยุติธรรม
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56. ถาเชนนั้นหนังสือวิวรณมีสวนเกี่ยวของกับการสิ้นโลกและ
การพิพากษาสุดทายหรือ?
บริบททางประวัติศาสตรดั้งเดิมของหนังสือวิวรณ(ไดอธิบายไวใน
คําถามขอ 55) ไมไดหมายความวาสวนหนึง่ ของพระคัมภีรน ไี้ มมสี ว นเกีย่ วของ
กับการสิ้นสุดของกาลเวลาและการเสด็จกลับมาอีกครั้งของพระคริสตเจา
เหตุการณของความรุนแรงและการทําลายลางที่เกิดกับชุมชนคริสตชนใน
ทองถิ่นที่อยูภายใตการปกครองของกรุงโรมกลายเปนโอกาสสําหรับสะทอน
ทางบทกวีและสัญลักษณเกี่ยวกับจุดจบและจุดประสงคทางประวัติศาสตร
ไมวาสถานการณของเรา หรือ สภาพการณของโลกนี้จะเปนอยางไร หนังสือ
วิวรณเตือนเราวากําลังมุง สูส งิ่ สรางใหม “แลวขาพเจาเห็นฟาใหมและแผนดิน
ใหม” (วว 21:1)
หนังสือวิวรณออกมาในทามกลางเสียงรองของชุมชนคริสตชนที่ถูก
เบียดเบียน แตก็เปนสิ่งที่เตือนคริสตชนทุกคนอยางหนักแนนวา “เราไมมีนคร
ถาวรอยูที่นี่” (ฮบ 13:14) และที่นั่นพระคริสตเจาจะเสด็จกลับมาเพื่อ “ทํา
ทุกสิ่งขึ้นใหม” (วว 21:5) ในแงของหนังสือวิวรณ เปนหนังสือเลมสุดทายใน
พระคัมภีรพระธรรมใหม เริ่มตั้งแตหนังสือปฐมกาลหนังสือเลมแรกในพระ
คัมภีร บอกเลาเรื่อราวของการสราง จะสมบูรณ พระคริสตเจา พระวาจา
ของพระเจา ผูทรงแสดงพระองคในสิ่งสราง และโดยทางทุกสิ่งที่ถูกสราง
ขึ้นมา และจะทรงนําทุกสิ่งไปยังจุดสิ้นสุดที่ดีที่สุดของพวกเขาในพระเจา
พระคริสตเจาผูทรงกลับคืนพระชนมชีพตรัสวา “เราคือ อัลฟาและโอเมกา...
เปนปฐมเหตุและอวสาน... เปนเบื้องตนและบั้นปลาย”(วว 1:8, 21:6, 22:12)
การยึดติดเกินควรของหนังสือวิวรณในเรือ่ งสัญลักษณทแี่ ปลกๆและชุด
ตัวเลขทีซ่ าํ้ ๆกัน(เลขสี่ เลขเจ็ด เลขสิบสอง และเลขยีส่ บิ สี)่ การศึกษาขอความ
อยางละเอียดถี่ถวนของรหัสลับและขอความที่ซอนอยูเพื่อตีความเหตุการณ
ปจจุบันอาจกอใหเกิดการเคลื่อนไหวเปนพัน ๆ ป อยางไรก็ตาม สิ่งตางๆ
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เหลานี้ เพียงเราดึงความสนใจของเราจากความทาทายที่แทจริงของหนังสือ
วิวรณ คงอยูกับการเปดกวางใหกับพระอานุภาพของการชวยใหรอดพนของ
พระเจาในประวัติศาสตร แมในชวงเวลาที่เลวราย และมีความทุกขยากอยาง
สาหัส และดําเนินชีวติ คริสตชนก็จะชวยทําใหโลกนีม้ คี วามยุตธิ รรมและความ
สงบมากขึน้ ในขณะทีเ่ รากําลังเดินทางไปสูก ารบรรลุถงึ เปาหมายของสิง่ สราง
ตามพระประสงคของพระเจา ดังนั้น ในความหมายนี้หนังสือวิวรณนี้มีสวน
เกี่ยวของกับจุดจบและจุดประสงคของประวัติศาสตร
57. ใครหรืออะไรที่เปน “ผูเปนปฏิปกษตอพระคริสต” และ
“สัตวราย”?
คําวาผูเปนปฏิปกษตอพระคริสตมีอยูในจดหมายนักบุญยอหน ฉบับที่
1และ 2 เทานั้น ขอความเหลานี้ดูเหมือนวาจะอางถึงบุคคลหรือกลุมบุคคล
ที่หลอกลวงเรื่องพระคริสตเจา หรือสอนสิ่งที่ตอตานพระองค หรือตอตาน
พระศาสนจักร (1ยน 2:18,22; 4:3, 2ยน 7) ในหนังสือวิวรณมิไดใชคําวา
ผู  เ ป น ปฏิ ป  ก ษ ต  อ พระคริ ส ต แต ดู เ หมื อ นว า ศั ต รู ข องพระคริ ส ต แ ละของ
พระศาสนจักรใชคําวา “สัตวราย” (วว 13:1 และ 19:19) และ “นครบาบิโลน”
(วว 17:18) ภาพลักษณอันไมพึงประสงคสองอยางนี้ดูเหมือนจะเปนการอาง
โดยตรงถึงจักรพรรดิโรมันหรือจักรวรรดิโรมัน
ดังนั้น ในบริบทดั้งเดิมของพระคัมภีร ศัตรูของพระคริสตเจาและของ
พระศาสนจักรคือผูสอนที่หลอกลวงขมขูชุมชนผูมีความเชื่อจากความคิดที่
ผิดๆของพวกเขา(ผูเปนปฏิปกษตอพระคริสต) หรือการถูกเบียดเบียนขมเหง
ภายนอกจากผูคุกคาม เชนการจองจําและการฆาบรรดาสัตบุรุษ(สัตวราย)
ตลอดหลายศตวรรษทีผ่ า นมาความคิดเรือ่ งผูเ ปนปฏิปก ษตอ พระคริสต
ถูกใช(หรือนําไปใชในทางผิด)เพื่อทําลายชื่อเสียงคนนอกรีต ยังทําหนาที่เปน
เครื่องหมายเฉพาะของผูที่มีความเหี้ยมโหดและความโหดรายของผูปลุก
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ปนฝูงชนในประวัติสาสตร เชน ฮิตเลอร สตาลิน หรือ พรพต ไมใชกลาวถึง
ซาตาน หรือหมายถึงผูที่คาดเดาวากระทําชั่วอยางที่สุดซึ่งจะเปนภัยตอโลก
จนกวาจะสิ้นโลก
ภาพของสัตวรา ยทีโ่ ผลออกมาจากพระคัมภีรน นั้ เปนเครือ่ งเตือนอยาง
หนักแนนวาบรรดาคริสตชนและมนุษยผมู นี าํ้ ใจดีทกุ คนตองจัดการและตอตาน
กับผูที่มีความเห็นแกตัวและผูที่เปนอุปสรรคที่จะสรางหายนะใหกับโลก การ
ตอสูระหวางผูมีความเชื่อในพระเจากับผูกระทําความชั่วซึ่งจะดําเนินตอไป
จนกวาจะจบสิ้นเมื่อความชั่วถูกเอาชนะไดในที่สุด(วว 19:20)
58. อารมาเกดโดนคืออะไร และเกี่ยวของอะไรกับการสิ้นโลก?
อารมาเกดโดน มีกลาวถึงเพียงครั้งเดียวในพระคัมภีร(วว 16:16) เปน
สถานที่ตอสูครั้งสุดทายระหวางความดีและความชั่ว และเปนการประกัน
วาในที่สุดความดีจะมีชัยชนะ นักวิชาการทางพระคัมภีรยังไมแนใจวาคําวา
อารมาเกดโดนซึ่งมาจากภาษาฮีบรู ซึ่งหมายถึงสถานที่หนึ่ง ซึ่งอาจจะหมาย
ถึงภูเขาเมกิดโดน หรืออาจจะอยูในพื้นที่ของภูเขาคารแมล ทั้งสองดานเต็ม
ไปดวยความขัดแยงระหวางชาวฮีบรูดั้งเดิมกับศัตรูทางการเมืองหรือทาง
ศาสนาของพวกเขา
ภู มิ ศ าสตร มี ค วามสํ า คั ญ น อ ยกว า ความหมายที่ ลึ ก ซึ้ ง ในภาษา
สัญลักษณที่พาดพิงถึงประวัติศาสตรของมหากาพยการตอสูในพระคัมภีร
ผูเขียนวิวรณประกาศวาในที่สุดความดีจะไดรับชัยชนะและความชั่วจะถูก
ทําลาย คําวาอารมาเกดโดนมาเพื่อกลาวถึงมหากาพยในการตอสู ยังถูกนํา
มาใชเปนขอมูลอางอิงอยางสั้นๆถึงความรุนแรงในการสิ้นโลก
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59. จากหนังสือวิวรณดูเหมือนวาพระเจาทรงพระพิโรธ เพราะ
อะไร?
ในระดับหนึ่ง ความโกรธของชุมชนที่ถูกเบียดเบียนขมเหงเขามาใน
หนังสือวิวรณเปนขอความศักดิ์สิทธิ์ ในอีกระดับหนึ่ง หนังสือวิวรณเปนการ
ตอบของพระเจาตอคําถามที่ถูกถามในหนังสือโยบ จําไววาสําหรับผูเขียน
หนังสือโยบ การลงโทษการกระทําของตนนั้นตองเกิดขึ้นในระหวางชีวิต
นี้ เนื่องจากในเวลานั้นยังไมมีความเชื่อเรื่องเรื่องชีวิตหลังความตายยกเวน
เรื่องแดนผูตาย(คําถามขอ 29) หนังสือวิวรณยืนยันอยางแจงชัดวา ใน
ที่สุด หลังจากชีวิตนี้ สิ่งผิดจะไดรับความถูกตอง ผูกระทําผิดจะถูกลงโทษ
ผูชอบธรรมจะไดรับรางวัลนิรันดร พระพิโรธของพระเจาเปนสวนหนึ่งของ
ความมีชัยของพระเจาเหนือความชั่วราย บางที่พระพิโรธของพระเจาใน
หนังสือวิวรณสะทอนไดมากขึ้นสําหรับผูอานที่ตนเองตกเปนเหยื่อของความ
อยุติธรรม ความยากจนและอํานาจทางการเมือง
ท า มกลางพระพิ โรธของพระเจ า ในหนั ง สื อ วิ ว รณ มี ภ าพที่ ง ดงาม
อยางนาแปลกใจของการพิพากษา การพิพากษาสุดทายเปนสัญลักษณที่
อางถึงการเก็บเกี่ยวที่พระเจาเองทรงเก็บเกี่ยวพืชผลดวยเคียวของพระองค
(วว 14) ขอความเดียวกันนี้ยังเสนอใหเห็นภาพลักษณของการเก็บเกี่ยวผล
องุนในไรองุนที่พระเจาทรงบีบลงไปในเหลาองุนใหม การเก็บเกี่ยวและไรองุน
เปนการเตือนของพระเยซูเจาถึงเรือ่ งพระอาณาจักรของพระเจาในอุปมาหลาย
เรื่อง ยังเปนการเตือนถึงปงและเหลาองุนอันหมายถึงศีลมหาสนิทที่เราเฉลิม
ฉลองในการรอคอยการเสด็จกลับมาอีกครัง้ ของพระเยซูเจาและสถาปนาพระ
อาณาจักรของพระเจา
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60. คริสตชนบางคนพูดเรื่อง “การเสวยราชยหนึ่งพันปของพระ
คริสตเจา” กอนที่พระองคจะเสด็จกลับมาครั้งที่สองและสิ้น
โลก นั้นเกี่ยวกับอะไร?
หนังสือวิวรณกลาววาเปนจุดที่ยังไมไดกําหนดไวในประวัติศาสตร
ซาตานจะถูกลามไวและไรอํานาจเปนเวลาหนึ่งพันป ในชวงเวลานั้นความดี
จะเหนือกวา ขาวดีจะไดรับการเทศนสอน และทุกอยางจะอยูเหนือความชั่ว
เมื่อครบกําหนดหนึ่งพันป ซาตานจะถูกปลอยออกมา “หลอกลวงนานาชาติ”
(วว 20:8) แลวพระคริสตเจาจะทรงเสด็จกลับมาเพือ่ พิพากษาครัง้ สุดทายและ
ในที่สุดจะมีชัยชนะเหนือความชั่วราย
นักเทววิทยาบางทานในศตวรรษแรกๆของพระศาสนจักรไดตีความ
ขอความที่คลุมเครือนี้ แมแตในปจจุบัน ศาสนาคริสตบางนิกาย เชน ลัทธิ
อานาแบปติสม แอดเวนตีสต และพยานพระเยโฮวาหก็ยังคงทําแบบนี้อยู
พระศาสนจักรคาทอลิกสวนใหญไมใชขอความนี้ตามตัวอักษร
61. คริสตชนบางคนเชือ่ ในเรือ่ งการกําหนดลวงหนา (ชะตากรรม)
นัน่ หมายความวาพระเจาทรงทราบแลววาผูใ ดจะไดรบั ความ
รอดพน และผูใดจะไมไดหรือ?
การสอนเรื่องการกําหนดลวงหนาจริงๆแลวไมขึ้นอยูกับความเชื่อที่
วาพระเจาทรงทราบแลววาผูใดจะไดรับความรอดพนหรือผูใดจะไมไดรับ
กลาวอยางถูกตอง คือความเขาใจดัง้ เดิมเรือ่ งการกําหนดลวงหนาวาพระเจา
ไดทรงตั้งพระทัยแลววาใหผูใดไดรับความรอดพนและผูใดจะไมไดรับความ
รอดพน การกําหนดลวงหนาเปนสิง่ ทีน่ า อึดอัดใจของนักเทววิทยาในการสอน
ที่เนนอยางมากถึงวิธีที่เปนไปไดวาความรอดพนของเราทั้งหมดนั้นขึ้นอยูกับ
พระประสงคของพระเจา
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ความคิดเริ่มแรกในเรื่องนี้ไดแพรหลายออกไปเนื่องจากขอเขียนของ
ทานนักบุญออกัสตินในศตวรรษทีห่ า ในการโตแยงกับลัทธิเปลาจิอสุ ทีม่ คี วาม
คิดวาเราพิสจู นตวั เองวาสมควรทีจ่ ะไดรบั การชวยใหรอดพนไดดว ยความมุง
มั่นและความพยายามฝายจิตของเราเอง นักบุญออกัสติน โตแยงวาเราไดรับ
การชวยใหรอดพนโดยทางนํ้าพระทัยและพระหรรษทานของพระเจาเทานั้น
ดวยความกดดันของการโตแยงนีเ้ ทาทีท่ า นสามารถจะทําไดนนั้ นักบุญ
ออกัสตินดวยความโกรธจึงไดประกาศวาพระเจาทรงมีอสิ ระและอํานาจสูงสุด
ในการประทานพระหรรษทาน การชวยใหรอดพนของเรานั้นอยูในพระหัตถ
ของพระเจาอยางครบถวน เนื่องจากเราไมสามารถทําอะไรได แมแตจะคิด
วาจะทําอยางไรเพื่อที่จะไดรับการชวยใหรอดพน นอกจากวาพระเจาจะทรง
ประทานพระหรรษทานใหกับเรา นักบุญออกัสตินยังกลาวตออีกวา พระเจา
ทรงมีพระประสงคตั้งแตนิรันดรถึงจํานวนคงที่อยางแนนอนของผูที่จะไดรับ
การชวยใหรอดพน นักบุญออกัสตินและนักเขียนคาทอลิกสมัยตอมาปรากฏ
อยูในจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรม ทานเขียนถึงบรรดาผูที่พระเจา
ทรงกําหนดลวงหนาใหเปนผูช อบธรรมและไดรบั พระสิรริ งุ โรจน(รม 8:28-30)
(แนนอนวาอาจจะมีผูอื่นตีความหมายของขอความนี้ก็ยอมเปนไปได)
นักเทวศาสตรอนื่ ๆหลายทาน โดยเฉพาะในพระศาสนจักรออรโธดอกซ
พบวาเทวศาสตรของนักบุญออกัสตินเรือ่ งการกําหนดลวงหนาเปนการละเมิด
คําสอนถึงความสําคัญของการเทาเทียมกันของเสรีภาพของมนุษย พวกเขา
ปฏิเสธความคิดที่วาพระเจาทรงเลือกเฉพาะบางคนใหไดรับความรอดพน
นักเทวศาสตรเหลานี้ชี้ไปที่จดหมายนักบุญเปาโลถึงทิโมธี ฉบับที่ 1 ซึ่งกลาว
ถึงพระเจาวา “พระองคมพี ระประสงคใหทกุ คนไดรบั ความรอดพน และรูค วาม
จริงที่สมบูรณ”(1 ทธ 2:4) ถึงกระนั้น ความคิดเรื่องการกําหนดลวงหนาได
รับกระแสทางเทวศาสตรและฝงแนนอยูตลอดมา สิ่งนี้ไดรับการรื้อฟนและให
ความสําคัญอีกครัง้ จากการปฏิรปู โปรเตสแตนทของลูเธอรและคาลวิน ทัง้ สอง
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ทานไดรบั อิทธิพลอยางมากจากขอเขียนของนักบุญออกัสติน ซึง่ ยังคงสามารถ
พบวาเปนที่นิยมในเทววิทยาดานการศึกษาของศาสนจักรโปรเตสแตนทบาง
แหงในจารีตประเพณีของคาลวิน
ตั้งแตการปฏิรูป เทวศาสตรคาทอลิกพยายามที่จะรักษาความสมดุล
ของความคิดเรือ่ งการกําหนดลวงหนา ความสมบูรณของพระเจา ธรรมลํา้ ลึก
การเขาถึงมิได และความไมมีที่สิ้นสุด ความรูและความรัก กับความจําเปน
ในการรักษาเสรีภาพของมนุษย โดยทีเ่ ราแตละคนตอบสนองตอนํา้ พระทัยของ
พระเจาวาเราจะไดรับการชวยใหรอดพน ความสําเร็จเปนอยางไรนั้นนักเทว
ศาสตรหลายทานอยูในความพยายามของพวกเขาที่เปนที่ถกเถียงกัน
บางทีอาจจะไมใชขอเขียนที่เปนคําสอนของนักบุญออกัสตินเรื่องการ
กําหนดลวงหนาทีเ่ ปนประโยชนมากทีส่ ดุ ในทีน่ ี้ แตเปนบทเทศนเพือ่ การอภิบาล
และจดหมายของทาน ในสิ่งเหลานี้ทานไดใหคําแนะนําแกประชาชนของทาน
วาไมตองกังวลเกี่ยวกับการกําหนดลวงหนา และไมตองหดหูใจเกี่ยวกับวา
พวกเขาเปนบุคคลที่ไดรับการกําหนดลวงหนาใหไดรับความรอดพนหรือไม
ไดรับ บางทีทานเองก็เริ่มที่จะตระหนักวาเปนการเรียนการสอนที่ซับซอนและ
ขัดแยงเพียงใด สามารถนํามาใชอยางไมมีเมตตาตอตานศัตรูโดยสันนิษฐาน
วาพวกเขาอยูในหมูผูที่ไดรับการกําหนดลวงหนาไวแลววาจะไมไดรับความ
รอดพน นักบุญออกัสตินกลาววา เราควรอธิษฐานภาวนาเพื่อขอพระหรรษ
ทานเพื่อความอดทนในความเชื่อ ความหวัง และความรักของเรา
62. การพิ พ ากษาสุ ด ท า ยเมื่ อ สิ้ น สุ ด กาลเวลา รวมทั้ ง การ
พิพากษารายบุคคลทีเ่ ราตองเผชิญเมือ่ เราตายจะเปนอยางไร?
การพิพากษาทั้งสองเปนสาระเดียวกัน กลาวคือ เรามีชีวิตอยูในโลกนี้
อยางไร การพิพากษาสุดทายหรือการพิพากษาประมวลพรอมเมื่อสิ้นสุดกาล
เวลา จะไมเหมือนกับศาลอุทธรณในประเด็นทีว่ า พระเจาอาจควํา่ การพิพากษา
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รายบุคคลของเรา เพราะมีหลักฐานใหมหรือขั้นตอนการฝาฝน
การพิพากษาทั้งสองจะแตกตางกัน อยางไรก็ตาม เนื่องจากบริบท ใน
การพิพากษาประมวลพรอม มนุษยทกุ คนจะมีชวี ติ และตาย และตัดสินใจเลือก
ดวยการเลือกหรือตัดสินใจดวยตัวเองแบบมนุษยอยางสมบูรณ และของการ
ทําใหประวัติศาสตรสําเร็จลุลวงไป ความสัมพันธอยางสมบูรณระหวางทุก
บุคคลที่ถูกสรางมากับสรรพสิ่งตางๆจะไดรับการเปดเผยและเปนที่รับรู การ
พิพากษารายบุคคลเปดเผยแกเราวาชีวิตของเรามีผลกระทบตอผูอื่นและตอ
โลกที่เราอาศัยอยูอยางไร การพิพากษาประมวลพรอมจะเปดเผยถึงความ
สัมพันธระหวางครอบครัวมนุษยทงั้ มวลตลอดเสนทางของประวัตศิ าสตรของ
เขา ชีวติ สวนบุคคลของเราจะเปนสภาพในบริบททีก่ วางทีส่ ดุ และเขาใจจากมุม
มองของวาระสุดทาย บางสิง่ บางอยางทีไ่ มเปนมิตขิ องการพิพากษาสวนบุคคล
กอนสิ้นสุดของกาลเวลาและประวัติศาสตร
อยางไรก็ตาม ยังมีปญหาเรื่องเวลา ถาเมื่อเราตายเราออกจากเวลา
และสถานที่ตามที่เรารูจัก แลวความแตกตางที่เกิดขึ้นระหวางการพิพากษา
รายบุคคลและการพิพากษาประมวลพรอมอาจจะจัดดีที่สุดซึ่งยังไมแนนอน
ตรรกะของความแตกตางอาจจะชวยเราใหไตรตรองถึงทีน่ แี่ ละตอนนีถ้ งึ ความ
ลํา้ ลึกดังกลาว มันจะเปนจริงเพียงใดในสิง่ ทีพ่ ระเจาทรงจัดเตรียมไวใหเรานัน้
เราไมทราบ
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ประการที่สาม
นรก

นรกในพระคัมภีร์
63. มีกลาวเรื่องนรกในพระคัมภีรฮีบรูหรือ?
ชาวฮีบรูในสมัยแรกๆมีแนวคิดเรื่องแดนผูตาย อาณาจักรใตดินแหง
การดํารงอยูหลังความตาย เปนดินแดนแหงความมืด ความเศราโศก และ
ความหลงลืมที่มนุษยทุกคนไปหลังความตาย ไมวาพวกเขาจะมีชีวิตที่ดีหรือ
ไมดีก็ตาม กษัตริยเฮเซคียาหไดอธิบายไวในหนังสือประกาศกอิสยาห “ไมมี
ใครในแดนมรณะขอบพระคุณพระองคได บรรดาผูตายสรรเสริญพระองค
ไมได บรรดาผูที่ลงไปในเหวลึกจะหวังในพระกรุณามั่นคงของพระองคไมได”
(อสย 38:18)
ความคิดของชาวฮีบรูเกี่ยวกับแดนผูตายเหมือนกับฮาเดส ในตํานาน
กรีก และความคิดเกี่ยวกับนรกซึ่งพบในเผาเยอรมานิก ความเขาใจแรกๆที่
แตกตางกันเหลานี้ในเรื่องชีวิตหลังความตายไมไดเลือกปฏิบัติระหวางความ
ดีหรือความชัว่ หรือเกีย่ วของกับความคิดในเรือ่ งรางวัลหรือการลงโทษหลังค
วามตาย พวกเขาเพียงพยายามในความคิดสรางสรรคเพือ่ ตอสูก บั สิง่ ทีอ่ าจรอ
คอยเราเมื่อตายไปแลว
สิง่ ทีค่ นสวนมากในปจจุบนั เขาใจเรือ่ งนรกคือเปนสถานทีข่ องปศาจและ
ถูกสาป ที่เกิดมาในชวงปลายสมัยพระคัมภีรฮีบรู คําวานรก(gehenna)เริ่ม
ปรากฏหลังจาก 500 ปกอ นคริสตศักราชวาเปนสถานทีท่ ผี่ กู ระทําผิด ชาวยิว
และชนตางศาสนาถูกลงโทษหลังจากความตาย นรก(gehenna)แตเดิมเปนชือ่
เมืองของกรุงเยรูซาเล็มที่ถูกทิ้งอยูในหุบเขาฮินโนม ในสมัยโบราณมีสถานที่
สําหรับบูชายันตมนุษย(ยรม 7:31) ในวรรณกรรมการพยากรณและการเปด
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เผยความจริงในขอเขียนของชาวยิว ไดอธิบายไวในรายละเอียดวาเปนสถานที่
แหงความมืด ไฟทีไ่ มรดู บั หนอนไมรตู าย โซ และเครือ่ งมือลงทัณฑทกุ ชนิด ใน
ที่สุด นรก(gehenna)ถูกเขาใจวาเปนสวนหนึ่งของแดนผูตาย ที่ซึ่งคนชั่วจะได
รับการลงโทษอยางสาสมกับการกระทําในชีวติ ของเขากอนทีจ่ ะมีการพิพากษา
สุดทาย (อสย 66:24 ; 2มคบ 6:26...)
หนังสือปรีชาญาณยังสอนไววา คนชั่วจะถูกลงโทษในชีวิตหลังความ
ตาย(ปชญ 4:18-20) ไมมีการสอนเรื่องนรกอยางเปนระบในพระคัมภีรฮีบรู
เชนเดียวกัน แมในปจจุบัน ก็ไมมีรูปแบบที่แนนอนในขอคําสอนทางความเชื่อ
เรื่องชีวิตหลังความตายในศาสนายิว แมในสมัยของพระเยซูเจาก็ไดรับการ
ยอมรับอยางกวางขวางในหมูช าวยิวในความคิดเรือ่ งการลงโทษในชีวติ หลังค
วามตายสําหรับผูที่สมควรไดรับมัน
64. มีกลาวเรื่องนรกในพระคัมภีรพระธรรมใหมหรือ?
คําวานรก(gehenna)ในภาษาฮีบรู เปนสถานทีข่ องการลงโทษทีน่ า กลัว
ของคนชั่ว ปรากฏบอยครั้งในพระวรสารสหทัศน(มัทธิว มาระโก และลูกา)
ทานยอหผูทําพิธีลางไดพาดพิงถึง(มธ 3:12) พระเยซูเจาตรัสถึงและอธิบาย
ถึงนรก(gehenna)หลายครั้งในการเทศนสอนของพระองค(มธ 5:29ff, 6:22,
8:12, 10:28, 133:42, 13:50, 18:9, 22:12, 23:15, 23:33, 24:51, 25:30, มก
9:43ff, 11:23, ลก 10:15, 12:5, 13:28) พระองคยังทรงใชตําวาแดนผูตาย
หลายครั้ง(มธ 11:23, ลก 10:18, 16:23)
ไมพบคําวานรก(gehenna)หรือแดนผูตายในพระวรสารนักบุญยอหน
ในการเขียนของทานยอหน พระเยซูเจาตรัสถึงผูกระทําชั่วจะถูกเนรเทศไปสู
ความมืด(ยน 3:19-21) การลงโทษเปนหลักในกรณีที่ไมเชื่อวาพระเจาทรงสง
พระเยซูเจาลงมาใหเรา(ยน 8:24, 10:28)
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จดหมายของนักบุญเปาโลเตือนวาผูกระทําชั่วจะไดรับความพินาศ
นิ รั น ดร ทุ ก ข ท รมาน และถู ก แยกออกจากพระสิ ริ รุ  ง โรจน ข องพระเจ า
(2 ธส 1:9, รม 2:9, 9:22, ฟป 3:19) ภาพอันนาทึ่งและนาสะพรึงกลัวของนรก
พบอยูในขอเขียนการเปดเผยความจริงของชาวยิวนั้นปรากฏขึ้นอีกครั้งใน
หนังสือพระคัมภีรพระธรรมใหมเลมหลังๆ(2ปต 2:17, ยดา 6-7) โดยเฉพาะ
ในหนังสือวิวรณซึ่งอธิบายถึงทะเลไฟและกํามะถันที่ซึ่งปศาจและผูกระทําชั่ว
จะไดรับความทุกขตลอดนิรันดร (วว 19:10, 21:8)
ดังนั้น ความคิดเรื่องนรกมีการกลาวอยางจริงจังในพระคัมภีรพระ
ธรรมใหมโดยพระเยซูเจาและบรรดาศิษยของพระองค พวกเขาไดรับการ
ถายทอดมาจากวรรณกรรมการเปดเผยความจริงของชาวยิว
65. พระเยซูเจาไดทรง “เสด็จลงไปในนรก” กอนที่พระองคจะ
ทรงกลับคืนพระชนมชีพอีกครั้งในวันที่สามตามที่มีกลาวไว
ในบทขาพเจาเชื่ออยางไร?
การยืนยันความเชื่อหรือบทขาพเจาเชื่อ อยางเชน บทขาพเจาเชื่อถึง
พระเปนเจา ยืนยันวาหลังจากสิน้ พระชนมพระเยซูเจา “เสด็จลงไปในนรก” นรก
ในขอความนีเ้ ปนการแปลความคิดของแดนผูต าย(sheol) ไมใชนรก(gehenna)
ดังนั้นบทขาพเจาเชื่อนี้ประกาศความเชื่อสองสิ่ง คือเหมือนเชนมนุษยทุกคน
พระเยซูเจาทรงสิ้นพระชนมและมีสวนรวมอยางสมบูรณในชะตากรรมความ
เปนมนุษยของเรา และพระองคทรงนําการไถกมู าสูว ญ
ิ ญาณทีด่ ที กี่ าํ ลังรอคอย
อยูในแดนผูตาย (คําถามขอ 49)
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คําสอนของคาทอลิกเรื่องนรก
66. พระศาสนจักรคาทอลิกสอนเรื่องนรกไวอยางไร?
จากสมัยพระคัมภีรพระธรรมใหม พระศาสนจักรไดสอนเสมอวาผูที่
ตายอยางนาสลด หรือตายในบาปหนักถูกลิดรอนความสัมพันธกับพระเจา
ตลอดนิรันดร และยังไดรับการลงโทษนิรันดร การสอนนี้ไดรับการยืนยัน
ตลอดมาหลายศตวรรษโดยเอกสารตางๆ เชน Fides Damasi และสังคายนา
ตางๆของพระศาสนจักร เชน สังคายนาลาเตรัน ที่ 4 (1215) สังคายนาที่
ลีอองส ที่ 2 (1274) สังคายนาฟลอเรนซ (1439) และสังคายนาแหงเตรนท
(1547) ในป 1336 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 12 ทรงเขียนในธรรมนูญ
ของสมเด็จพระสันตะปาปา Benedictus Deus วาผูที่ถูกสาปแชงลงไปสูนรก
ทันทีที่ตายหลังจากการพิพากษารายบุคคลกอนการพิพากษาประมวลพรอม
ของมวลมนุษยชาติ(คําถามขอ 32)
พระศาสนจั ก รยั ง แบ ง แยกการลงโทษในนรกออกเป น สองชนิ ด
การลงโทษแบบ Passive การลงโทษที่เลวรายที่สุดในสองชนิดคือการถูก
แยกออกจากพระเจา ซึ่งเปนแกนแทของนรก การลงโทษที่เด็ดขาด Positive
เกี่ยวของกับความเจ็บปวดและความทุกขทรมานของบุคคลที่คงอยูตลอดไป
เพราะการสูญเสียนี้ ความแตกตางนี้ไดรับการยืนยันในป 1979 จาก “Letter
on Certain Question Concerning Eschatology” ซึง่ จัดพิมพโดยสมณกระทรวง
แหงความเชื่อ
นอกเหนือจากขอความทัว่ ไปเหลานี้ ไมมกี ารสอนอยางเปนทางการของ
พระศาสนจักรวานรกอาจจะเปนอยางไร ถึงแมตลอดหลายศตวรรษทีผ่ า นมา
มีบางครัง้ ทีน่ กั เทวศาสตรไดขอ สรุปจากพระคัมภีรว า ไฟนรกเปนจริงและเกีย่ ว
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กับกายภาพ แตอาํ นาจการสอนของพระศาสนจักรไมคอ ยมีการประกาศอยาง
เปนทางการเกี่ยวกับการตีความในเรื่องนี้และการเปดเผยความจริงอื่นๆใน
เรื่องภาพลักษณของนรก
67. นรกเปนสถานที่ทางกายภาพหรือ?
ในวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 1999 สมเด็จพระสันตะปาปายอหนปอล ที่
2 ทรงทําใหผูคนที่มาเขาเฝาพระองคประจําสัปดาหเปนจํานวนมากแปลกใจ
ดวยขอความเกีย่ วกับนรก(บางทีอาจเปนเพราะความรอนในฤดูรอ นของอิตาลี
ไดเตือนคําพูดของพระองค) พระองคทรงเริม่ วาเราตองไมตคี วามการเปดเผย
ความจริงในภาพเกี่ยวกับนรกตามตัวอักษร แตเปนสัญลักษณ พระองคกลาว
ตอไป วานรกไมใชสถานที่ทางกายภาพ แตเปนสถานะ เปนการเลือกของเรา
โดยอิสระเสรี เราจะแยกจากพระองคตลอดนิรันดร สภาพการแยกตนเอง
จากความสัมพันธกับพระเจาและกับบรรดาผูมีความสุขในสวรรคเชนนี้ไดชื่อ
เรียกวา “นรก”(CCC 1033)
สมเด็จพระสันตะปาปาทรงยืนยันวา ไมใชการสาปแชงทีเ่ ปนผลมาจาก
การริเริม่ ของพระเจา แตเปนการเลือกดวยนาํ ใจอิสระของมนุษยทปี่ ฏิเสธความ
รักของพระเจา ในความหมายนี้ นรกและความทุกขทรมานนัน้ เริม่ ตนตัง้ แตชวี ติ
นี้แลว ความคิดเห็นอยางไมคาดฝนของสมเด็จพระสันตะปาปาเกี่ยวกับเทว
ศาสตรคาทอลิกเรื่องนรกชวยใหความกระจางในคําสอนของพระศาสนจักร
และการพิจารณาทางเทวศาสตร แตทําใหชาวคริสเตียน คาทอลิก และคน
อื่นจํานวนมากไมพอใจ พวกเขาชอบความเขาใจตามตัวอักษรในเรื่องของ
นรกวาเปนสถานที่ทางกายภาพของไฟ และการทรมานรางกายอยางแทจริง
แมพระองคมิไดตรัสดวยความไมรูพลั้งและประกาศอยางเปนทางการวาเปน
ขอความเชื่อของพระศาสนจักร สมเด็จพระสันตะปาปาทรงใหนําหนักกับ
การคาดเดาทางเทวศาสตรเรื่องนรกที่มีมานานและทรงชี้ใหเห็นทิศทางการ
ไตรตรองเรื่องนี้ในอนาคต
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68. ภาพวาดสมัยโบราณและสมัยกลางอธิบายถึงนรกไวอยางไร?
พวกเขาใหนํ้าหนักการวาดภาพจากความคิดของการเปดเผยความ
จริงเรื่องนรกจากพระคัมภีรฮีบรูและพระคัมภีรพระธรรมใหม ศิลปนยัง
ชอบความงดงามในรายละเอียดของการทรมานของบาปตนเจ็ดประการ
(จองหอง ตระหนี่ อิจฉา โมโห ลามก โลภอาหาร และเกียจคราน)
จุดสูง หรือจุดตํา่ ขึน้ อยูก บั มุมมองภาพนรกทีป่ รากฏอยูใ นผลงานของ
ดันเต งานกวีนิพนธที่ยิ่งใหญในศตวรรษที่ 14 เรื่อง “The Divine Comedy”
ในหนังสือเลม 1 เรื่องนรก เขาไดอธิบายถึงวงกลมเกาวงหรือชั้นที่อยูของผูที่
ถูกสาปแชง ยิ่งลึกลงไปยิ่งชั่วรายเปนระดับของผูที่ถูกลงโทษ และการลงโทษ
ยิ่งรุนแรงมากขึ้น ดันเต ดึงสัญญลักษณการเปดปดดวยการกําหนดนํ้าแข็งที่
ควบคุม ไมใชไฟ ระดับที่ลึกที่สุดของนรกเปนที่อยูของผูที่ชั่วรายที่สุด
ภาพ “การพิพากษาครั้งสุดทาย” ของไมเคิล แอนเจโล ที่อยูบนเพดาน
ของวัดนอยซิสติน เปนผลงานชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งที่ไดรับแรงบันดาลใจจากรูป
แบบธรรมประเพณีการเปดเผยความจริง และวรรณกรรมคลาสสิค ความ
นึกคิดทางศิลปะของไมเคิล อันเจโล และกวีนพิ นธของดันเต ชวยในการกําหนด
ภาพของนรกที่เปนที่นิยมแมในปจจุบันนี้
69. หลังจากกลับเปนขึ้นมาของผูตายและในการพิพากษา
สุดทายนรกจะแตกตางกันหรือไม?
คําถามนีเ้ ขาใจวาเพือ่ นําไปใชกบั เวลาและชีวติ หลังความตายของมนุษย
เราตองดําเนินการตอดวยการตอบสนองอยางไมแนนอนนัก รูวาความแตก
ตางที่เรากระทําอาจจะเปนสิ่งชั่วคราวที่ดีที่สุด อยางไรก็ตาม เราสามารถ
ไตรตรองในเรื่องการทําใหสมบูรณและเกี่ยวกับรางกายมนุษย
เมื่อกลับเปนขึ้นมาจากความตาย เมื่อถึงเวลาที่กําหนด ประวัติศาสตร
และการพิพากษามนุษยชาติ ทุกสิง่ สรางจะไดรบั การเริม่ ใหมและทําใหสมบูรณ
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ในพระคริสตเจา(คส 1:15-20 อฟ 1:8-10) นํา้ ใจอิสระของมนุษย เปนสิง่ สําคัญ
และเปนมิติที่นาทึ่งของประวัติศาสตร จะไดรับการแกไขเปนสวนหนึ่งของ
อํานาจในการควบคุมของทุกสิง่ และการบรรลุผลของการสราง การเลือกของ
มนุษยเปนตัวแปรทีไ่ มอาจคาดการณไดของประวัตศิ าสตร จะยุตลิ งเมือ่ สิน้ สุด
กาลเวลา ดังนั้นในแงนี้ไมมีใครจะ “เพิ่มเขาไป” ในประชากรของนรกหลังจาก
การพิพากษาครั้งสุดทาย
จะอยางไรก็ตาม พรอมกับการกลับคืนชีพของรางกาย ทางกายภาพ
ประสบการณของเราจะสมบูรณใน “ฟาใหมและแผนดินใหม” (วว 21:1) เพิ่ม
ความสุขของเราในความรักของพระเจา สําหรับผูท ถี่ กู ลงโทษ ตรงกันขาม การ
คืนสูส ภาพเดิมทางกายภาพจะเพิม่ ประสบการณของการแยกออกจากพระเจา
และถูกแยกออกไปจากการบรรลุผลของการสราง
ดังนัน้ คําถามเรือ่ เวลาเก็บไวตา งหาก เรือ่ งการทําใหสมบูรณและเกีย่ ว
กับรางกายมนุษยชใี้ หเห็นถึงความแตกตางบางประการในชีวติ หลัง ความตาย
ในการพิพากษาครั้งสุดทาย
70. คาทอลิกจําเปนตองเชื่อเรื่องนรกหรือ?
ถาทานหมายถึงนรกเปนสถานที่ทางกายภาพของไฟที่ไมรูดับและการ
ลงโทษทรมานนั้น ไมใช ถานรกที่หมายถึงสถานะสุดทายของการเปนอยูและ
ประสบการณมนุษยที่อยูหางจากพระเจา ซึ่งเปนผลมาจากความเห็นแกตัว
การปฏิเสธความรักและความดีดวยการเลือกอยางอิสระ ก็ใช
นรก ทางเทวศาสตรเปนผลมาจากสามสิ่ง คือ ความเชื่อในชีวิตหลัง
ความตาย การยืนยันดวยนํ้าใจอิสระ และการใชเหตุผลการตอบแทนตาม
ความยุติธรรม ถาเราเชื่อวาการเลือกของเราเปนเรื่องสําคัญ เวลาที่ผานมา
พฤติกรรมของเราจะกําหนดวาเราเปนใคร เผยใหเห็นสิ่งที่เราใหความสําคัญ
และแยกแยะการปฏิบัติความรักของเรา อยางไรก็ตาม เราตองยอมใหความ
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จริงที่นากลัวของบรรดาผูที่ดําเนินชีวิตลดความเปนตนเองอยางชาๆ ลด
คุณคาของการเปนบุคคล และดับความรักของพวกเขา นรกคือจุดจบสุดทาย
และเปนผลเนื่องมาจากชีวิตเชนนี้ คําสอนของคาทอลิกยืนยันความเปนไปได
ของสถานะนี้
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ปศาจและทูตสวรรคที่ตกในบาป
71. มีกลาวถึงเรื่องปศาจในพระคัมภีรฮีบรูหรือ?
เชนเดียวกับคนสวนใหญในสมัยกอน ชาวฮีบรูสันนิษฐานวาดินแดน
เหนือธรรมชาติไมไดกําหนดไว “การเปนอยูของสวรรค”(โยบ 1:6) การเปน
อยูนี้ไมไดเปนประโยชน หรือเปนมิตรกับความเปนมนุษยเสมอไป แตยังคงอยู
ภายใตอาํ นาจของพระเจาเสมอไป ในพระคัมภีรฮ บี รูยงั มีเรือ่ งของปศาจตางๆ
การเปนอยูของสิ่งเหลานี้อธิบายวาเปนสิ่งเหนือธรรมชาติ ที่หลอก
หลอนอยูใ นทะเลทรายทีร่ กราง และคุกคามมนุษยทโี่ ชครายพอทีจ่ ะพบกับพวก
มัน (อสย 13:21, 34:14 ทบต 8:3 ศคย 5:8-11) บอยครั้งที่รูปเคารพตางๆ
ของเผาหรือชาติอนื่ ถูกเรียกวาเปนปศาจ(ฉธบ 32:17 สดด 106:37) สวนใหญ
ปศาจเปนสิง่ สรางทีม่ อี าํ นาจซึง่ ลอลวง รบกวน ใสรา ย หรือคุกคามประชากร
ของพระเจา(1ซมอ 16:14 ศคย 3:1 โยบ 1) ชื่อปศาจ(Satan) มาจากภาษา
ฮีบรู มีความหมายวา “ผูใสราย” หรือ “ผูเปนปฏิปกษ” Diabolos ภาษากรีก
แปลเปนภาษาฮีบรูคําวา “ปศาจ(Satan)” และคําดั้งเดิมของภาษาอังกฤษคือ
“ปศาจ(Devil)”
วรรณกรรมการเปดเผยความจริงของชาวยิวไดนาํ เขาสูค วามคิดเรือ่ ง
ศึกจักรวาลระหวางพระเจาและพลังแหงความชัว่ รายทัง้ หมดในจักรวาล จาก
บริบทที่เปนลักษณะของผูหนึ่งที่มีอํานาจเหนือจิตชั่วที่เปนเจานายเหนือผูอื่น
เริ่มโผลออกมา ปศาจ(Satan) นี้กลายเปนเจาชายของทูตสวรรคที่ตอตาน
พระเจา และถูกไลออกจากสวรรคพรอมกับผูนําของพวกมัน ปศาจ(Satan)
กลายเปนตนแบบหรือแบบจําลองสําหรับประชากรนรกทุกคนที่ปฏิเสธนํ้า
พระทัยและความรักของพระเจา
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72. เรื่องซาตานมิไดเดนชัดในพระคัมภีรพระธรรมใหมหรือ?
ใช ทานสามารถมองเห็นอิทธิพลไดจากพระคัมภีรฮ บี รูสมัยแรกและขอ
เขียนการเปดเผยความจริงของชาวยิว สมัยตอมาเกี่ยวกับผูเขียนพระคัมภีร
พระธรรมใหมนําเสนอเรื่องซาตานและปศาจอยางไร พระเยซูเจาทรงพบ
ซาตานครั้งแรกในถิ่นทุรกันดาร (มธ 4:1... มก 1:12-13 ลก 4:1...) มีปศาจมา
ประจญพระองคแตพระเยซูเจาทรงตอตาน ทรงสงสัญญาณถึงชัยชนะเหนือ
ความชั่วรายที่กําลังมาในพระอาณาจักรของพระเจา(ลก 22:31 ยน 13:2,27)
ไมพบวามีปศาจครอบครองบุคคลในพระคัมภีรฮีบรู อยางไรก็ตาม
เปนเรื่องปรกติในวรรณกรรมของชาวยิวที่ไมใชพระคัมภีรและพระคัมภีร
พระธรรมใหม เมื่อพระเยซูเขาทรงขับไลปศาจ มันเปนเครื่องหมายเพิ่มมาก
ขึ้นถึงชัยชนะที่ใกลเขามาของพระเจาที่ทรงมีชัยเหนือความชั่ว ความทุกข
ทรมาน และบาป(มธ 8:16 มก 1:34 ลก 6:18, 11:14) พระทรมาน และ
การสิ้นพระชนมของพระเยซูเจาเปนความพายแพครั้งสุดทายของปศาจ
(ลก 22:3,31 ยน 12:31, 13:27 1คร 2:8)
นักบุญยอหนมิไดเขียนเรื่องพระเยซูเจาทรงขับไลปศาจ แตทานมักใช
ความมืดเปนสัญลักษณของความชัว่ ราย (ยน 1:5, 3:19, 8:12, 9:1-41, 12:3536, 13:30 1ยน 1:11) ในพระวรสารนักบุญยอหนปศาจคือ “บิดาของการพูด
เท็จ”(ยน 8:44) “เจานายแหงโลกนี้”(ยน 12:31) หรือเรียกงายๆวา “มารราย”
(ยน 17:15) ในสิ่งที่อาจจะอางอิงถึงปศาจหรืออิทธิพลของพวกมัน นักบุญ
เปาโล ไดเขียนเกีย่ วกับการเริม่ ตนจักรวาลนัน้ ทานเรียก “การปกครอง อํานาจ
และอานุภาพ” วาเปนคูต อ สูข องพระเจา แตพระคริสตเจาทรงไดรบั ชัยชนะ (รม
8:38 1คร 15:24, 2คร 11:14 อฟ 1:21, 6:12) ปศาจยังไดรับการระบุวาเปน
พระเท็จเทียมของประชากรอืน่ (1คร 10:20-21) และกับ “จิตทีเ่ ขาทรง” ซึง่ เปน
ที่นิยมของผูที่เชื่อโชคลางทั่วจักรวรรดิโรมัน(กจ 16:16-18)
77

73. เรื่องซาตานไมไดปรากฏอยูในหนังสือวิวรณหรือ?
ในหนังสือวิวรณมสี งิ่ เหลานีอ้ ยางหลายหลาก และบางครัง้ แสดงถึงการ
ตัดความเชือ่ มตอกันของความชัว่ รายทีถ่ กู นํามาใชดว ยกันในวรรณกรรมการ
เปดเผยความจริงของชาวยิวและคริสตชน ในหนังสือวิวรณบทที่ 12 ปศาจถูก
นําเสนอในรูปของมังกร(สัญลักษณของความชั่วรายที่อยูในวรรณกรรมการ
เปดเผยความจริง และยังพบในตํานานของชาวบาบิโลน ชาวอียิปต และชาว
กรีก) ปศาจยังถูกระบุวาเปนงูโกหกของหนังสือปฐมกาล 3:15 ที่หลอกลวง
อาดัมและเอวา(วว 12:9, 20:2 ปชญ 2:24) เปนตัวควบคุมที่ชั่วรายของสังคม
มนุษย โดยเฉพาะมีอํานาจเหนือจักรวรรดิโรมันโดยสัญลักษณที่เปนสัตวราย
และหญิงโสเภณี(วว 7)
อัครเทวดามีคาแอล ผูพิทักษผูยิ่งใหญของชาวอิราเอลในวรรณกรรม
การเปดเผยความจริงของชาวยิว(ดนล 10:12-21, 12:1) มีชัยชนะตอซาตาน
และขับไลมันออกจากสวรรค(วว 12:7-8) หนังสือวิวรณยังบอกอีกถึงความ
พายแพครั้งสุดทายของซาตานและถูกเนรเทศไปอยูในนรกตลอดนิรันดร (วว
20:10)
โดยทั่วไปเราสามารถกลาวไดวาพระคัมภีรพระธรรมใหมรับถึงการ
ดํารงอยูของความชั่วราย และอํานาจของความชั่วรายอยางจริงจัง การ
สําแดง การแสดงใหเห็นเปนรูปราง และการแปลงรางตางๆเหลานีข้ องอํานาจ
ชั่วรายที่เราพบในพระคัมภีรฮีบรูก็พบในพระคัมภีรพระธรรมใหมดวย โดย
เฉพาะในหนังสือวิวรณ สันนิษฐานวาสิ่งสรางเหลานี้มีรูปรางที่คริสตชนสวน
มากรับรูวาเปนทูตสวรรคที่กระทําผิดที่เราเรียกกันวาซาตานและปศาจ
74. เบเอลเซบูลคืออะไร?
เบเอลเซบูล (มก 3:22) ซึ่งหมายความวา “เจาแหงปศาจ” ปรากฏขึ้น
ในศตวรรษที่สี่จากการแปลพระคัมภีรเปนภาษาลาตินของวุลเกต จากนั้น
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ผานเขาไปในภาษาอังกฤษเปนชื่อที่นิยมใชคือปศาจ (devil) สําหรับชาวฮีบรู
โบราณเปนชื่อที่เสื่อมเสียใชสําหรับเทพเจาของเมืองเอโครน ในเมือง ฟลิส
เตีย (2 พกษ 1:2,3,6,16)
นี่ เ ป น สิ่ ง ที่ แ ตกต า งกั น เล็ ก น อ ย(และบางที อ าจจะเหมื อ นต น ฉบั บ
มากกวา) การสะกดคําวา Beelzebul ซึ่งใชในตนฉบับกอหนานี้ของของพระ
คัมภีรพระธรรมใหม เปนการทุจริตทางภาษาของคําวา Baalzabub ซึ่งเปน
ชือ่ และสมญา ซึง่ แปลวา “เจานายแหงโลก” ซึง่ เปนหัวหนาพระบาอัลของชาว
คานาอัน เปนเวลานานที่ชาวคานาอันนมัสการเทวรูปของเพื่อนบานของชาว
ฮีบรู เพื่อใหเหมาะสมกับชื่อของเทวรูปสําหรับจิตชั่วรายซึ่งเปนเรื่องธรรมดา
สําหรับชาวฮีบรู
75. พระศาสนจักสอนเรื่องปศาจไวอยางไร?
เพื่ อ ให ข อบเขตการสอนที่ ดี ใ นเรื่ อ งความเชื่ อ และศี ล ธรรม พระ
ศาสนจักรจึงกลาวคอนขางนอยในเรื่องเกี่ยวกับซาตานและปศาจ การสอน
อยางเปนทางการของพระศาสจักรในเรื่องปศาจสามารถสรุปเปนประเด็น
หลักๆไดไมกี่ประเด็น พระศาสนจักรยอมรับพยานหลักฐานของพระคัมภีร
ในเรื่องการดํารงอยูของอํานาจชั่วรายและจิตชั่ว ไดเตือนถึงอิทธิพลดังกลาว
ที่สามารถมีเหนือธรรมชาติของมนุษยซึ่งเปนคนบาป ยืนยันถึงการมีอยูของ
ปศาจซึง่ เปนสิง่ สรางและไมวา ในทางใดไมสามารถเทียบเทาหรือคุกคามพระผู
สรางได และเปนพยานใหกับชัยชนะที่สมบูรณของพระคริสตเจาที่ทรงมีเหนือ
ความชั่วรายในทุกรูปแบบ พระศาสนจักรไมเคยกําหนดวาซาตานคืออะไร
นอกจากทูตสวรรคที่ตกในบาป
ซาตานการลอลวง และอํานาจของความชัว่ รายเปนหัวขอทีป่ รากฏอยู
อยางสมํา่ เสมอในขอเขียนของบรรดาปตาจารยของพระศาสนจักรและบรรดา
นักเทวศาสตรสมัยกลาง โดยเฉพาะในขอคิดของพวกทานเกี่ยวกับพระคัมภีร
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พวกทานยังไดนําเสนอศีลศักดิ์สิทธิ์ตางๆของคริสตชน วาเปนการปองกัน
อํานาจของความชั่วรายที่ประสิทธิภาพ พระศาสนจักรไดใหพิธีกรรมการไล
ผี(มิใชศีลศักดิ์สิทธิ์)สําหรับบุคคลที่ถูกตัดสินวาไดรับความยากลําบากจาก
อํานาจจิตทีห่ ลบหลีกจากความเขาใจของมนุษยหรือการวินจิ ฉัยทางการแพทย
โดยทั่วไปพระศาสนจักรเนนการดูแลอภิบาลและการสวดภาวนาใหกําลังใจ
เปนวิธีการที่พระศาสนจักรตองการเพื่อชวยผูคนใหพนจากความชั่วราย
76. คาทอลิกจําเปนตองเชื่อในการดํารงอยูของปศาจหรือ?
ไมมีในบทขาพเจาเชื่อที่กลาวถึงซาตานวาเปนขอความเชื่อ อยางไร
ก็ตาม ตั้งแตสมัยโบราณพิธีกรรมศีลลางบาปเรียกรองใหผูรับศีลและชุมชน
คริสตชนที่ชุมนุมกันนั้น “ปฏิเสธปศาจและกิจการทุกอยางของมัน” รวมทั้ง
อํานาจและการยั่วยวนของของความชั่วราย ดังนั้น ในขณะที่พระศาสนจักร
ยืนยันถึงการมีอยูข องจิตชัว่ และของหัวหนาชัว่ รายในทามกลางพวกมัน การ
สอนนี้ไมไดถูกเนนใหเปนหลักหรือสิ่งสําคัญในพระวรสาร ความชั่วรายตํ่า
กวาเรื่องการเผยแสดงของพระเจาและการประเมินคาเกี่ยวกับความจริงของ
ประสบการณมนุษย จิตชัว่ มีอยูใ นหลายศาสนา ไมเฉพาะในการเปดเผยความ
จริงหรือคําสอนของคริสตชน
ในศตวรรษที่ผานมา การเทศนและการสอนเรื่องปศาจอยูในระดับหัว
แถวของนักเทวศาสตรคริสตศาสนิกชนหลายทาน เชน มารติน ลูเธอร หลาย
คนในปจจุบันพบการดํารงอยูของซาตานและปศาจอื่นๆเปนเรื่องยากที่จะ
ยอมรับวาเปนอะไรทีม่ ากกวาตํานานของอารยธรรมทีม่ มี านานของอดีตทีผ่ า น
มา อยางไรก็ตาม วิทยาศาสตรรว มสมัยเปดใจของเราไปสูค วามกวางใหญและ
หลากหลายของจักรวาล อยางนอยก็ไมมเี หตุผลทีจ่ ะใหยอมรับถึงความเปนไป
ไดของพลังของความชั่วรายที่อาจจะอาศัยอยูในจักรวาล
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ชะตากรรมของผูตองโทษนรก
77. บาปอะไรที่ไมไดรับการอภัยตามที่พระคัมภีรกลาวถึง?
ความคิดเรือ่ ง “บาปทีไ่ มไดรบั การอภัย” ปรากฏในพระวรสารเรือ่ งราว
ทีพ่ ระเยซูเจาทรงเผชิญหนากับกลุม คนทีไ่ มเปนมิตร ทีถ่ ามคําถามถึงทีม่ าของ
อํานาจและสิทธิ์ของพระองคในการขับไลปศาจ(มก 3:28-30 มธ 12:31-32)
คําตอบของพระเยซูเจาตอความทาทายของพวกเขามีสามประการ ประการ
แรก พระองคทรงยืนยันวาพระเจาจะทรงใหอภัยบาปทุกประการ แมแตการดู
หมิน่ พระเจา(มก 3:28 มธ 12:31) ประการทีส่ อง แมบรรดาผูท วี่ พิ ากษวจิ ารณ
หรือดูหมิน่ พระองคกจ็ ะไดรบั การอภัย(มธ 12:32) ประการทีส่ าม บรรดาผูท ดี่ ู
หมิน่ พระจิตเจาจะไมไดรบั การอภัยเลย “ทัง้ ในโลกนีแ้ ละในโลกหนา”(มธ 12:32)
พวกเขา “มีความผิดตลอดนิรันดร” (มก 3:29)
เปนภาษาที่แข็งแกรงและชัดเจน ซึ่งดูเหมือนขัดแยงกัน พระเจาทรงให
อภัยบาปทุกประการไดอยางไรและในขณะเดียวกันไมทรงใหอภัยบาปทีเ่ จาะจง
วาเปนบาปที่ดูหมิ่นพระจิตเจา สิ่งที่ชี้ชัดวาเปนการดูหมิ่นพระจิตเจาคืออะไร
ทําไมจึงเปนบาปยกเวน และทําไมจึงแตกตางจากการดูหมิ่นองคพระเยซูเจา
การดูหมิ่นหมายถึงการพูดอยางไมเคารพพระเจาหรือตอวาพระเจา
พระเยซูเจาทรงยินดีทจี่ ะรับและใหอภัยผูท ขี่ าดความเขาใจตอพระวรสารหรือ
การปฏิเสธพระองคของพวกเขา อยางไรก็ตาม ภาษาทางเทวศาสตรของพระ
คัมภีรพระธรรมใหม พระจิตเจาคือวิธีการกลาวถึงการมอบพระองคเองของ
พระเจา เปนการเชือ้ เชิญของพระเจาทีจ่ ะใกลชดิ เปนหนึง่ เดียว พระพรนิรนั ดร
ของพระเจา ความรักทีไ่ มมเี งือ่ นไข ดังนัน้ เราอาจจะทําใหชวี ติ ของเราเองและ
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ของผูอื่นวุนวาย เราอาจจะตีความผิดหรือแมกระทั้งปฏิเสธพระวรสารของ
พระเยซูเจา ตราบใดที่เรายังคงอยูในระดับที่เราอยูกับความรักของพระเจา
พระองคก็จะทรงหาทางเขาไปในวิญญาณของเราเพื่อเยียวยารักษา ใหอภัย
และทรงกระทําใหเราทั้งหมด
ยกเวนเมือ่ เราดาทอความคิดทีด่ ขี องความรักของพระเจา หรือตอตาน
ความเปนไปไดของการริเริ่มของพระเจาซึ่งเปนการเสี่ยงที่จะทําใหเราเองไม
ยอมแมแตกบั พระเจาผูท รงเคารพในนํา้ ใจของเรา บาปทีไ่ มไดรบั การอภัยเปน
ผลมาจากการปฏิเสธของเราตอความกาวหนาของพระเจาทีท่ รงมีตอ เรา ไมใช
การการถอนตัวของพระเจาออกจากเรา ไมสามารถใหอภัยไดเพราะพระเจาจะ
ไมทรงละเมิดเสรีภาพของเรา ในแง การลงโทษไปสูน รกนัน้ คือชะตากรรมของ
ผูที่อยูในระดับลึกที่สุดของการที่พวกเขาปฏิเสธความรักของพระเจา
78. เราสามารถมัน่ ใจไดหรือไมวา คนทีม่ ชี วี ติ ชัว่ รายจะอยูใ นนรก?
ไม พระศาสนจักรไมเคยสอนวามนุษยคนใดจะถูกลงโทษอยางสาหัสให
ลงนรก ดังนั้น ในขณะที่เราถูกขอใหยอมรับความจริงของความชั่วรายอยาง
แทจริง และในความเปนไปไดของการถูกสาปแชง เราไมสามารถคาดเดาได
วาแมแตบุคคลที่ชั่วชายังคงมีความเต็มใจที่จะคงอยูใกลชิดกับพระเจาในชวง
เวลาแหงความตาย
ในอีกแงหนึ่ง พระศาสนจักรประกาศบอยครั้งและเฉลิมฉลองผูคน
จํานวนมากเปนนักบุญหรือ “พลเมืองของสวรรค” อยูรวมกับพระเจาพระเจา
ผูศักดิ์สิทธิ์หนึ่งเดียวตลอดนิรันดร
79. นรกจะคงอยูตลอดนิรันดรหรือ?
เปนเรื่องยากที่จะยอมรับวาพระเจาจะทรงอนุญาตใหบุคคลใดถูก
แยกออกจากความเปนจริงของพระเจาตลอดนิรันดรในสถานะที่ถูกกีดกัน
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และไดรับความทุกขทรมานอยางไมสิ้นสุด ทานออริเจน นักเทวศาสตรผูยิ่ง
ใหญของศตวรรษที่สาม(ค.ศ.185-254)สอนวา ในที่สุดนรกจะถูกทําลาย
และทุกคนที่ถูกลงโทษ และแมแตทูตสวรรคที่กระทําผิดที่เราเรียกวาปศาจ
จะกลับคืนสูความสัมพันธกับพระเจา พระศาสนจักรปฏิเสธทฤษฎีนี้ของการ
บูรณะสุดทาย และการกลับคืนมาของบุคคลชั่วชาและทูตสวรรคที่กระทําผิด
อยางไรก็ตาม จําเปนตองปฏิเสธอยางเปนทางการจากสมัชชา แหงคอนสแตติ
โนเปล ในป 543 แสดงใหเห็นวาความคิดนี้นาสนใจ
บางที บางคนจะอางวา บรรดาผูต ายทีถ่ กู ลงโทษจากการเลือกของเขา
เองหยุดลงหลังจากมีชีวิตอยูในการกระทําที่ชั่วราย อยางไรก็ตาม การสอน
ของคริสตชนใหความสําคัญกับความศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละธรรมลํา้ ลึกของแตละบุคคล
วา การทําลายลางวิญญาณใดๆของพระเจา ไมเคยมีการสอนในเรือ่ งความคิด
เกี่ยวกับนรกวาเปนสถานะที่ตองเผชิญกับความวางเปลาตลอดไป
80. คนในนรกจะรูจักกันหรือ?
ไมมคี าํ สอนของพระศาสนจักรในคําถามนี้ ทัง้ หมดทีเ่ ราสามารถทําได
คือการคาดการณจากความเขาใจทางดานเทวศาสตรอยางมีขอบเขตของ
พระศาสนจักรในเรื่องเกี่ยวกับนรกวาเปนการแยกจากพระเจาตลอดนิรันดร
(คําถามขอ 64, 66, 67)
ในจดหมายฉบับแรกของนักบุญยอหน เขียนวา “เรารูแ ละเชือ่ ในความรัก
ที่พระเจาทรงมีตอเรา พระเจาทรงเปนความรัก ผูใดดํารงอยูในความรัก ยอม
ดํารงอยูในพระเจา และพระเจายอมทรงดํารงอยูในเขา” (1ยน 4:16) การแยก
จากพระเจาอยางเด็ดขาด หมายถึงการขาดความรักอยางสมบูรณทงั้ สําหรับ
ตนเองและกับคนอื่นๆ ความรูจําเปนสําหรับความรักและเปนมิติที่ตอเนื่องใน
กิจการของความรัก ดวยความรักเรายืนยันและใหคณ
ุ คากับผูท เี่ รารูจ กั ความ
รักสนับสนุนเราใหเรียนรูมากขึ้นเกี่ยวกับผูที่เรารัก ความรูและความรักจึง
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มีความสัมพันธกันอยางใกลชิดและมีมิติที่พึ่งพากันของประสบการณมนุษย
ปราศจากความรักความรูไมมีประโยชน ผิดหวัง แยกตัวออก และใน
ที่สุดอาจจะทําลายตนเองและผูอื่นได ถาเราสามารถอางทางเทวศาสตรได
วาไมมคี วามรักในนรก ดังนัน้ เราจึงสามารถกลาวไดวา อะไรก็ตามทีเ่ ปนความ
รูท ผี่ ทู ถี่ กู สาปแชงอาจมีตอ ผูอ นื่ หรืออยางแทจริงของพระเจาคือปราศจากการ
ยอมรับความสัมพันธระหวางบุคคล ไมมีการรับรู หรือไมมีการคบคาใดๆ คํา
กลาวที่วา “หัวอกเดียวกัน”จะไมใชกับผูที่ถูกสาปแชง สําหรับหมูเพื่อนฝูงที่
หมายถึงการรับรูบางอยางของการเอาใจใสใดๆสําหรับความทุกขของผูอื่น
นักปรัชญา existentialist ชาวฝรัง่ เศส ชือ่ ยีน-ปอล ซารตร แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับนรกในการลอเลนของเขาวาไมมีทางออก หนึ่งในตัวละคร
กลาวถากถาง ดวยความลังเลใจวา “นรกคือ บุคคลอื่นๆ” ในทางเทววิทยา
เราอาจจะกลาวตอบดวยความลังเลใจและความเศราวา “ในนรกบุคคลอื่นๆ
เพียงแคไมสําคัญ”
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ประการที่สี่
สวรรค

สวรรคในพระคัมภีร
81. มีกลาวเรื่องสวรรคในพระคัมภีรฮีบรูหรือ?
ใช มีกลาวถึงบอยมาก แตความหมายแตกตางจากความเขาใจเรื่อง
สวรรคในปจจุบัน เมื่อชาวฮีบรูสมัยโบราณมองขึ้นไปและเห็นทองฟา พวก
เขาจินตนาการวาเปนชามขนาดมหึมาทีค่ รอบคลุมโลก (ซึง่ พวกเขาคิดวาโลก
แบน) พวกเขาเรียกโดมนีว้ า ทองฟา เหนือทองฟาอันมหึมานีพ้ ระเจาทรงเก็บฝน
และหิมะที่ตกลงสูพื้นดินโดยผานทางรูของทองฟา(ปฐก 1:8 สดด 148:4-6)
บรรดาดาวเคราะหและดวงดาวลอยตัวอยูในเพดานโคงนี้ (ปฐก 1:14-18) นี่
คือสิ่งที่ชาวฮีบรูเขาใจเกี่ยวกับจักรวาล
คําวาสวรรคถูกนํามาใชในการกลาวถึงทองฟา ถึงโดมอันสูงสงที่อยู
เหนือทองฟา และยังหมายถึงพืน้ ทีด่ า นบนของทองฟา ชาวฮีบรูเชือ่ วาพระเจา
ทรงประทับอยู “ในสวรรค” โดยเฉพาะอยูเ หนือทองฟา(สดด 104:2-3,13) พระ
บัลลังกของพระเจาทรงตัง้ อยูบ นยอดของทองฟา (อสย 66:1 อพย 24:10) บาง
ครั้งพระเจาจะ “ทรงเสด็จลง” มาจากสวรรคเพื่อแทรกแซงกิจการของมนุษย
และทรงพบปะกับโมเสสหรือประชาชนชาวฮีบรู (ปฐก 11:5,7 อพย 19:18,
33:9 กดว 11:17) เมื่อยาโคบไดฝนเห็นพระเจาที่เบธเอล ทานเรียกสถานที่นั้น
วา “ประตูสวรรค” เพราะการเสด็จมาเยีย่ มของพระเจาทําใหทศี่ กั ดิส์ ทิ ธิเ์ ปนจุด
เชือ่ มตอระหวางสวรรคและโลก (ปฐก 28:17) ตอมา พระวิหารทีก่ รุงเยรูซาเล็ม
และพระแทนของพระวิหารเปนสัญลักษณและทีต่ งั้ ของทีค่ บหาสมาคมระหวาง
สวรรคและโลก (อสย 6 ฮกก 2:1-9)
ขอความบางอยางในพระคัมภีรฮีบรูลังเลใจที่จะกลาวถึงพระเจาทรง
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ออกจากสวรรคมาสูโลก พวกเขาคอนขางเนนความครบครันของพระเจา
และการอยูเหนือความเขาใจอยางสมบูรณของพระองค ตัวอยางเชน หนังสือ
เฉลยธรรมบัญญัติ เนนวาพระเจายังคงอยูในสวรรคเสมอและการติดตอของ
มนุษยกับพระเจานั้นเกิดจากพลังแหงพระนามของพระเจา หรือพระวาจา
ของพระเจาทางริมฝปากของมนุษย (ฉธบ 12:11, 30:11-14) ขอความอื่นๆ
กลาวอางถึงการแทรกแซงของพระเจา ถึงทูตสวรรคของพระองคผูทรงถูก
สงมายังแผนดินโลกเพื่อกระทําตามคําสั่งของพระเจา (อพย 23:20) พระเจา
ทรงเปนพระเจา ทรงสถิตอยูใ นสวรรค “ความหางไกล” นี้ คือการเนนถึงความ
ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจาและเตือนประชาชนวาไมมีที่ใดในโลกที่สามารถบรรจุ
พระเจาได แทจริงแลว บางขอความเตือนเราวาไมมีบรรดาสวรรคหรือแมแต
“สวรรคสงู สุด”(บริเวณทีอ่ ยูเ หนือทองฟา)ทีส่ ามารถบรรจุพระเจาได พระองค
ทรงสูงสงเหนือสิ่งสรางทั้งปวง (1พกษ 8:27 2 พศด 2:6, 6:18)
อยางไรก็ตาม ความสูงสงของพระเจาหรือความศักดิส์ ทิ ธิข์ องพระองค
มิไดหมายความวาพระเจาทรงอยูหางไกลและมิไดทรงสนใจชะตากรรมของ
มนุษย พระเจาทรงทราบทุกสิ่งและทรงควบคุมสิ่งสรางทั้งปวง (ยรม 23:2324 สดด 139:7-12) ดังนั้น สวรรคเปนดั่งที่ประทับของพระเจา ยังคงเปน
ที่มาของการชวยใหรอดพนและความหวังของเรา (ปฐก 49:25 ฉธบ 33:13
1 พกษ 8:35-36) พระคัมภีรฮีบรู ยังมองไปขางหนาเมื่อสิ้นสุดของกาลเวลา
เมื่อพระเจาจะทรงสรางฟาใหมและแผนดินใหม (อสย 65:17, 66:22) ในสิ่ง
สรางใหมนี้ ผูชอบธรรมจะชื่นชมยินดีกับความรอดพนในความเปนหนึ่งเดียว
กับพระเจา(สดด 73:23-28)
82. มีกลาวเรื่องสวรรคในพระคัมภีรพระธรรมใหมหรือ?
มีความคิดมากมายในพระคัมภีรพระธรรมใหมที่ไดรับแนวคิดเรื่อง
สวรรคมาจากพระคัมภีรพระธรรมเดิม และจากความเขาใจที่มาจากความ
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เชื่อในองคพระเยซูเจาของบรรดาคริสตชนในสมัยแรกเริ่ม ในพระคัมภีรพระ
ธรรมใหมสวรรคเปนดินแดนของพระเจา ตามที่บรรพบุรุษของชาวฮีบรูได
เขียนไว เปน “สถานที่” ที่พระเยซูเจาทรงเสด็จมา คําออนวอนของประกาศก
อิสยาหวา “เมือ่ พระองคทรงทําสิง่ นาสะพรึงกลัวทีข่ า พเจาทัง้ หลายคาดไมถงึ
พระองคเสด็จลงมา”(อสย 64:1)
ในพระวรสารนักบุญยอหน พระเยซูเจาทรงดํารงอยูกอนพระวาจา
ของพระเจา ทรงประทับอยูกับพระเจากอนสิ่งสราง ผูทรงเสด็จลงมาจาก
สวรรคเพื่อ “มาประทับอยูในหมูเรา” (ยน 1:1-3, 10-14) พระเยซูเจาทรง
เสด็จลงมาจากสวรรคและจะทรงกลับไปหาพระบิดาผูทรงสงพระองคลงมา
(ยน 3:13, 17; 6:38,42,50; 16:28) เหตุการณการเสด็จขึน้ สูส วรรคของพระเยซูเจา
หลังจากทรงสิ้นพระชนมและกลับคืนพระชนมชีพอันเปนเรื่องนาทึ่งแลว การ
เสด็จกลับไปของพระเยซูเจาประทับอยูเบื้องขวาของพระเจาพระบิดา นั่นคือ
สถานที่แหงเกียรติยศและอํานาจในสวรรค (มก 16:19 ลก 24:50-51 กจ
1:9-11 ยน 7:62, 20:17)
เมื่อพระเยซูเจาจะทรงเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งในพระสิริรุงโรจนเมื่อ
สิ้นสุดแหงกาลเวลา ซึ่งจะทรงเสด็จลงมาจากสวรรค (มก 13:26, 14:62 มธ
24:30) หลังจากการพิพากษาสุดทาย พระเยซูเจาจะทรงนําผูชอบธรรมกลับ
ไปสูสวรรคพรอมกับพระองค ที่ซึ่งพวกเขาจะอยูกับพระองคและพระบิดาใน
พระสิริรุงโรจน (1ธส 4:16-17 วว 19)
หนังสือวิวรณใหความสนใจประกาศกอิสยาห(อสย 65:17, 66:22) ที่
ประกาศวาพระเจาจะทรงสรางฟาใหมและแผนดินใหมเมื่อสิ้นสุดแหงกาล
เวลา(วว 21:1,5) พระคัมภีรพ ระธรรมใหมยนื ยันวาผลงานอันสรางสรรคของ
พระเจายังไมเสร็จอยางสมบูรณ(2ปต 3:13) แมแตสวรรคกจ็ ะเปลีย่ นแปลงและ
ทําใหสมบูรณโดยกิจการการสรางสรรคใหมของพระเจา (รม 8:19-22) การ
เปลีย่ นแปลงและการทําใหสมบูรณนนั้ เหมือนกับการสรางครัง้ แรก จะเกิดขึน้
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ในพระคริสตเจา โดยทางพระคริสตเจา และพรอมกับพระคริสตเจา ในพระ
คริสตเจาสิง่ สรางทัง้ ปวงรวมทัง้ สวรรคเคยเกิดขึน้ และจะเปนอยูต ลอดไป (คส
1:15-17) พระคริสตเจาทรงเติมทุกสวนในสวรรคและบนแผนดิน (อฟ 1:23)
โดยทางพระคริสตเจาทุกสิ่งจะไดรับการฟนฟูขึ้นใหม (วว 21:5)
เปนสิ่งที่เปนธรรมที่จะกลาววาพระคัมภีรมีความคิดเรื่องสวรรคที่มิใช
เปนเพียงสถานที่ที่คงที่หรือรัฐถาวรที่ผูมีบุญทั้งหลายไปอยูเมื่อตายแลว เปน
ความจริงที่มีพลังเปยมดวยพระเจา กิจกรรมสรางสรรคเพื่อประโยชนของ
ประชากรของพระเจาและการสรางทีส่ มบูรณ ในพระคัมภีรพ ระธรรมใหมการ
ประทับอยูและกิจการของพระเจาทุกประการเนนและมีศูนยกลางในธรรมลํ้า
ลึกของพระคริสตเจาผูทรงปกครองในสวรรค
83. มีความแตกตางระหวางสวรรคและพระอาณาจักรพระเจา
หรือ?
ใช มีความแตกตางกัน พระอาณาจักรของพระเจาดอยกวาสวรรคและ
ดอยกวาโลก วลีนี้ “พระอาณาจักรสวรรค” หรือ “การเสวยราชของพระเจา”
ตามทีบ่ างครัง้ มีการแปลออกมา ซึง่ มาจากวรรณกรรมการเปดเผยความจริง
ของชาวยิว ซึ่งหมายถึงเวลาในอนาคตหรือในรัชสมัยของพระเมสสิยาห เมื่อ
ทุกครอบครัวมนุษยยอมรับพระเจา ปฏิบัติตามนํ้าพระทัยของพระเจา และ
ดําเนินชีวติ เพือ่ สงเสริมความยุตธิ รรมและสันติเพือ่ มนุษยทกุ คน พระอาณาจักร
ของพระเจาเนนหลักสําคัญคือการเทศนสอนของพระเยซูเจา “พระเยซูเจาเสด็จ
ไปยังแควนกาลิลี ทรงประกาศเทศนาขาวดีของพระเจาตรัสวา ‘เวลาทีก่ าํ หนด
ไวมาถึงแลว พระอาณาจักรของพระเจาอยูใกลแลว”(มก 1:14-15 มธ 4:17
มก 4:26, 9:1, 10:25) ในอีกแงหนึ่งเราสามารถกลาวไดวาพระอาณาจักรของ
พระเจาคือ “สวรรคบนแผนดิน” นั่นคือ สังคมที่มีความยุติธรรมและสงบสุข
ซึ่งเปนผลมาจากความเชื่อของมนุษยทุกคนและดําเนินชีวิตราวกับวาพระเจา
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ทรงอยูทามกลางเรา
ในขณะทีเ่ รามักจะเขาใจวาพระเยซูเจาทรงถูกสงมาเพือ่ เตรียมวิญญาณ
ของเราใหไปสูส วรรค การเทศนสอนของพระองคบอ ยครัง้ ทีเ่ กีย่ วกับการสราง
โลกใหดีขึ้น คริสตชนจํานวนมากมีสวรรคเปนจุดหมายปลายทางสุดทาย แต
หนทางสูพ ระสิรริ งุ โรจนของพระเจาคือการสรางความยุตธิ รรมใหมากขึน้ และ
โลกที่มีมนุษยธรรมใหมากขึ้นที่นี่และบัดนี้ นั่นคือพระอาณาจักรของพระเจา
ขอความที่เกิดขึ้นจริงในพระวรสาร นักบุญมัทธิว มักใชวลี “พระ
อาณาจักรสวรรค” แทนที่จะใช “พระอาณาจักรพระเจา” การแสดงออกของ
นักบุญมัทธิว “พระอาณาจักรสวรรค” หมายถึงผลกระทบจากพระหรรษทาน
และพระอานุภาพของพระเจาในทามกลางมนุษยบนโลกนี้ โดยเฉพาะอยางยิง่
ที่แสดงในชุมชนคริสตชน
สวรรคหมายถึงทีป่ ระทับของพระเจาและของพระคริสตเจา ทีซ่ งึ่ ผูช อบ
ธรรมจะมีสวนรวมในพระสิริรุงโรจนนิรันดรของพระองค พระอาณาจักรของ
พระเจาคือการแสดงออกถึงสังคมมนุษยที่ดียิ่งขึ้น แมมีความแตกตางกันใน
ความหมาย แตแนวคิดทั้งสองสัมพันธกัน คือพระเจาทรงประทับทามกลาง
เราและดวยการดําเนินชีวิตของเราในพระเจา โดยทางพระคริสตเจา และใน
พระจิตเจา เพียงเทานีม้ นุษยจงึ จะสามารถบรรลุถงึ พระอาณาจักรของพระเจา
ได ตรงกันขาม สังคมในอุดมคติทคี่ าดการณไวในวลี “พระอาณาจักรพระเจา”
อาจจะนําไปสู เพื่อเตรียมเราสําหรับ และแมกระทั่งชวยใหเกิดการมีสวนรวม
และประสบการณของความเปนจริงของสวรรค
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คําสอนของคาทอลิกเรื่องสวรรค
84. พระศาสนจักรสอนเรื่องสวรรคไวอยางไร?
สวรรคเปนสภาพของการเปนหนึ่งเดียวอยางเต็มเปยมและนิรันดร
กับพระตรีเอกภาพ พระเจาพระผูสราง(พระบิดา) พระผูไถกู(พระบุตร) และ
ผูทรงทําใหศักดิ์สิทธิ์(พระจิตเจา) เปนสภาพของความชื่นชมยินดีและความ
สุขที่สมบูรณ เพราะเราจะไดบรรลุถึงเปาหมายที่แทจริง และเปนเปาหมาย
แทจริงของการดํารงอยูของเรา คือ เปนหนึ่งเดียวในความรักกับพระเจาของ
เรา เปนการบรรลุผลของความสามารถที่ลึกที่สุดของความออนนอม ความ
ปติยินดี และความสนิทสนมอยางเต็มเปยม รูอยางทันที่ และรักที่มาของการ
เปนอยูของเรา(ดูคําสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ขอ 1023-1029)
สวรรคคือการรวมชีวิตภายในของเราไวในพระตรีเอกภาพ ความเปน
หนึ่งเดียวกับพระคริสตเจา เริ่มจากศีลลางบาป จะสมบูรณเมื่อพระคริสตเจา
ทรงนําเราเขาสูค วามรักของพระองคและเปนทีร่ กั ของพระเจาพระบิดา/พระผู
สราง เราจะจะจุมอยูในและไดรับการเปลี่ยนแปลงโดยพระจิตเจาผูทรงดํารง
ชีวิตในความจริงของความรักระหวาพระบิดาและพระบุตร ระหวางพระผู
สรางและพระวจนาตถนิรันดร สวรรคเปนความสมบูรณและความรักอยาง
เต็มเปยมจากตนกําเนิดของความรัก
สวรรคยังเปนความสมบูรณและการยอมรับอยางลบลางไมไดของ
เราในการมอบพระองคเองของพระเจา การยอมรับการเชื้อเชิญของพระเจา
ทําใหเกิดความเปนไปไดเฉพาะเมือ่ ความรักของพระเจาเปลีย่ นแปลงการดํารง
อยูของเรา และขยายขีดความสามารถอยางไมมีขอบเขตของเราในการรูจัก
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และรัก ดวยพระหรรษทานของพระเจาทําใหเราสามารถรับชีวิตนิรันดรและ
ความรัก สวรรคคือโชคชะตาของทุกคน เพราะในการถือสิทธิของเราที่พระ
คริสตเจาทรงรับธรรมชาติมนุษยทําใหมีความเปนไปไดสําหรับมนุษยทุกคน
ที่จะเขาไปสูชีวิตของพระเจา
85. สวรรค เปนสถานที่ทางกายภาพเหมือนที่ปรากฏในศิลปะ
ทางศาสนาหรือ?
ไมใช สวรรคไมใชสถานที่ แตเปนความสัมพันธ สวรรคเปนความ
สัมพันธกับพระตรีเอกภาพ ซึ่งทําใหเปนไปไดดวยการที่เราเปนหนึ่งเดียวกับ
พระคริสตเจา ตลอดหลายศตวรรษที่ผานมา ศิลปะของคริสตชนไดใชผลงาน
ทางศิลปะ เชน แสง สีของทองฟา เมฆ การลองลอย และการรองเพลงของ
ทูตสวรรค เพือ่ แสดงออกถึงความหลากหลายมิตขิ องสวรรคในความเปนหนึง่
เดียวกับพระเจา ศิลปน สถาปนิก นักดนตรี และประติมากรไดขยายความสาม
รถของพวกเขาในการจับภาพความคลายคลึงบางประการของพระสิรริ งุ โรจน
ของพระเจา ความเหนือธรรมชาติ ความสุข และความสนิทสัมพันธเปนหนึ่ง
เดียวกันของผูศักดิ์สิทธิ์และทูตสวรรค อยางไรก็ตาม ความงดงามและพลัง
ของสัญลักษณของศิลปะทางศาสนาและพิธีกรรม มีความหมายเพื่อยกจิตใจ
และความคิดของเราสูค วามเปนไปไดและความหมายของความเปนหนึง่ เดียว
กับพระเจามากกวาคําอธิบายถึงสถานที่ทางกายภาพ
นี่ไมไดบอกวาสวรรคเปนแคเพียงสถานะของการปลดปลอยฝายจิต
ซํ้าไปซํ้ามาของการสรางทางกายภาพ พระคัมภีรสอนเรื่องการกลับคืนพระ
ชนมชีพของพระคริสตเจา และการกลับคืนชีพของรางกายเมือ่ สิน้ สุดกาลเวลา
และการสอนของคาทอลิกเรื่องการไดรับการยกขึ้นสูสวรรคทั้งรางกายและ
วิญญาณของพระนางมารีย ทั้งหมดนี้ชี้ไปที่สวรรค วาเปนสถานะของความ
เปนหนึง่ เดียวกับพระเจา ซึง่ รวมทัง้ การเปลีย่ นแปลงทางกายภาพของสิง่ สราง
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ที่หนังสือวิวรณ 21:1 กลาวถึง “ฟาใหมและแผนดินใหม”
ดังนั้น สวรรคจึงไมใชสถานที่ซึ่งวิญญาณของเราไปเมื่อเราตายแลว
แตเปนรูปแบบใหมของการดํารงอยูในพระเจา ซึ่งเปลี่ยนแปลงความเปนอยู
ของเราและทุกอยางที่เราเปน ศิลปะทางศาสนาสามารถเขาใจไดวาไดรับแรง
บันดาลใจจากและวิธีการในการคาดหวังและแมกระทั่งการมีสวนรวมในการ
เปลี่ยนแปลงของบรรดาสิ่งสราง
86. ฉันจะไปสวรรคทันที่ที่ฉันตายหรือ?
ตัง้ แตประกาศ “Benedictus Deus” ของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต
ที่ 12 เมื่อป 1336 พระศาสนจักรไดสอนอยางเปนทางการวา ทุกคนที่ตาย
ในสถานะพระหรรษทานจะเขาสูสวรรคทันที และไมตองรอจนกวาพระคริสต
เจาจะทรงเสด็จกลับมาอีกครัง้ หนึง่ เมือ่ สิน้ สุดของกาลเวลา และการพิพากษา
สุดทาย ความลาชาเพียงอยางเดียวในการเขาเปนหนึ่งเดียวกับพระเจา คือ
การกระทําบาปหรือเจตจํานงอันเปนปญหาที่ยังไมไดแกไข ซึ่งอาจจะตองใช
“เวลา” ในแดนชําระ(คําถามขอ 37-39)
87. ทุกคนที่มีชีวิตที่ดีจะไปสวรรคหรือ?
ในการสอนของคาทอลิกการเปนหนึง่ เดียวกับพระเจาเปนไปไดสาํ หรับ
มนุษยทุกคน โดยทางพระคริสตเจา พรอมกับพระคริสตเจา และในพระคริสต
เจา(ดูในหนังสือคําสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ขอ 1058-1060 และ 1260)
แมทกุ คนทีล่ ว งหนาไปกอนพระเยซูเจาในประวัตศิ าสตร และบรรดาผูท ไี่ มเคย
ไดฟงพระวรสารก็เขาถึงพระเจาไดโดยทางพระคริสตเจาดวยคุณธรรมของ
ธรรมชาติมนุษยของเขา ในพระคริสตเจา พระเจาทรงรับและเปลี่ยนแปลง
ธรรมชาติมนุษยของเรา เมือ่ ชายหรือหญิงมีชวี ติ ทีด่ ตี อ งดิน้ รนกับคําถามเรือ่ ง
การดํารงอยูข องมนุษย มุง มัน่ ทีจ่ ะมีชวี ติ อยูด ว ยความเคารพตอผูอ นื่ เปดกวาง
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ตอศักดิ์ศรีความรักของมนุษย และเดินทางชีวิตของตนดวยความหวังและ
ความรัก ในขณะทีพ่ วกเขายิง่ ทีย่ งิ่ เขาไปสูค วามลํา้ ลึกของความเปนมนุษยของ
ตนเองมากขึ้น พวกเขาก็เขาสูธรรมลํ้าลึกของพระเจาผูทรงรับสภาพมนุษย
ของพระคริสตเจา
ในการสอนของคาทอลิก พระวจนาถทรงรับสภาพมนุษย พระบุตรของ
พระเจาทรงกลายเปนมนุษย พระองคทรงตัง้ ศีลศักดิส์ ทิ ธิเ์ พือ่ มนุษยทกุ คน โดย
ทางพระคริสตเจาสิง่ สรางทัง้ มวลเปย มดวยพระจิตเจา (ยอล 3:1-2 อสย 44:3
กจ 2:17-21) ความเชื่อคริสตชนออกมาจากความสวางของธรรมลํ้าลึกของ
การมอบพระองคเองของพระเจาเพือ่ การไถกสู ากล การเฉลิมฉลองการไถกนู ี้
และการประกาศถึงความหวังที่ไดรับแรงบันดาลใจจากธรรมลํ้าลึกนี้
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รางกายที่กลับเปนขึ้นมา
88. รางกายที่กลับเปนขึ้นมาของฉันจะเปนอยางไร?
คําถามนี้เปนของคริสตชนสมัยเกา บรรดาคริสตชนที่เมืองโครินธ
ไดถามทานนักบุญเปาโลเรื่องธรรมชาติของรางกายที่กลับคืนชีพ ทานตอบ
เปนการเปรียบเทียบเรื่องเมล็ดพันธุและตนพืช “เมล็ดขาวสาลีหรือเมล็ดพืช
อยางอื่นที่ทานหวานลงไปนั้นเปนเพียงเมล็ดมิใชลําตนที่จะงอกขึ้น พระเจา
ประทานลําตนแบบตางๆตามพระประสงคใหเมล็ด เมล็ดแตละชนิดจึงมีลาํ ตน
ตามชนิดของมัน...การกลับคืนชีพของผูต ายก็เชนเดียวกัน สิง่ ทีห่ วานลงไปนัน้
เนาเปอย แตสิ่งที่กลับคืนชีพนั้นไมเนาเปอยอีก สิ่งที่หวานลงไปนั้นไมมีเกียรติ
แตสิ่งที่กลับคืนชีพนั้นมีความรุงเรือง สิ่งที่หวานลงไปนั้นออนแอ แตสิ่งที่กลับ
คืนชีพนั้นมีอานุภาพ สิ่งที่หวานลงไปเปนรางกายตามธรรมชาติ แตสิ่งที่กลับ
คืนชีพเปนรางกายที่มีพระจิตเจาเปนชีวิต”(1คร 15:37-38, 42-44)
การเปรียบเทียบนีเ้ นนความแตกตางระหวางรางกายทางกายภาพ นัน่
คือตําแหนงของการดํารงอยูของเราในชีวิตนี้ และรางกายฝายจิตซึ่งจะเปน
ศูนยกลางของความเปนหนึ่งเดียวของเรากับพระเจาตลอดนิรันดร ทั้งสอง
แตกตางกันในทางราบ เมล็ดที่แหงเล็กนอยและสูง มีความชุมฉํ่า พืชดอกใน
ที่สุดก็เกิดผล การเปรียบเทียบยังใหความตอเนื่อง เมล็ดแตละชนิดมีลําตน
ตามชนิดของมัน ไมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆในความเปนอยูของฉันนํามา
ซึ่งการกลับคืนชีพของรางกาย จะมีความตอเนื่องระหวางฉันเปนใครและฉัน
จะเปนอยางไรในสวรรค การเปลีย่ นแปลงนีซ้ งึ่ ทานนักบุญเปาโลกลาวไววา จะ
เกิดขึ้น “ทันทีทันใด ชั่วพริบตา”( 1คร 15:52) ไมใชภาวะที่รางกายถูกทําลาย
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แตเปนการเปลี่ยนรูป
ตลอดประวัติศาสตรที่ผานมาของคริสตชน มีหลายคนที่คาดการณ
เกีย่ วกับคุณภาพและลักษณะเฉพาะของการกลับคืนชีพ รางกายฝายจิต เกีย่ ว
กับสิ่งที่จะสามารถและวิธีการที่อาจจะนําทางเรื่องพื้นที่และการรับรูของ
จักรวาล ในป 1979 สมณกระทรวงวาดวยขอคําสอนเรื่องความเชื่อ ไดจัด
พิมพ “จดมายเกี่ยวกับคําถามบางขอที่เกี่ยวกับอันตกาลวิทยา” (Letter on
Certain Questions Concerning Eschatology) เรียกรองคริสตชนใหอยูใกล
ชิดมากขึ้นกับสิ่งที่พระคัมภีรกลาวถึงในเรื่องชีวิตหลังความตาย แมวาจะมี
รายละเอียดคอนขางจํากัด
89. รางกายของฉันจะเปนรางกายทางกายภาพเหมือนใน
ปจจุบันหรือ?
เราไมทราบ อยางไรก็ตาม พึงจําไววาความตอเนื่องของบุคคล หรือ
ความรูส กึ ของเราเอง แมแตในชีวติ นี้ ไมไดขนึ้ อยูก บั เพียงรางกายทางกายภาพ
เทานัน้ ประสบการณชวี ติ ของเรา ความทรงจําของเรา และความหวังของเรา
ในทุกรูปแบบที่เราเปน และวิธีการที่เรามีประสบการณของเราเอง(ดูคําถาม
ขอ 23) แนนอนวาจิตใจของเรา หรือชีวิตฝายจิตของเราอยูในและขึ้นอยูกับ
รางกายและสมองของเรา แตพิจารณาวารางกายเองนั้นมีการไหลอยางตอ
เนื่อง มีการเปลี่ยนแปลง และมีการสรางโมเลกุล เซลล และโครงสรางใหม
ความทรงจําของเราเปนประสบการณลึกลับเปนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่
เกิดจากไฟฟาอยางรวดเร็ว และรูปแบบทีเ่ รายากจะเขาใจ การดํารงอยูข องเรา
ในชีวิตนี้เปนการเตนรําอยางตอเนื่อง ระหวางเรื่องราว พลังงานของเรา และ
สภาพแวดลอมของเรา และเขาใจยาก ชองวางที่ไมสามารถมองเห็นไดในสิ่ง
เหลานี้ คําถามเชิงซอนและกระบวนทัศนในการเปลีย่ นแปลงทางวิทยาศาสตร
ใหนํ้าหนักมากไปในทางการพิจารณาเกี่ยวกับธรรมชาติของความรูสึกของ
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มนุษย ความคิด ความรูสึก และการตัดสินใจ
ประสบการณของเราในสิ่งสรางทั้งมวลคือการไดรับ สื่อกลาง และได
รับการตีความผานทางการดํารงอยูข องรางกายของเราในชีวติ นี้ การ กลับเปน
ขึ้นมาของรางกายเปนการยืนยันถึงความเปนหนึ่งเดียวของเรากับพระเจาใน
สวรรค ซึง่ จะรวมถึงความรูแ ละความรักอยางตอเนือ่ งตอสิง่ สรางทุกอยางผาน
ทางวิธีการใหม นั่นคือความตอเนื่องกับการดํารงอยูของเราในโลกนี้ และใน
ขณะเดียวกันเปลีย่ นแปลงเราดวยการใหเรามีสว นในชีวติ ของพระตรีเอกภาพ
90. ถารางกายของพระเยซูเจาและพระนางมารียไดรับการยก
ขึ้นสวรรค พวกทานจะแตกตางจากคนอื่นๆในสวรรคกอน
การพิพากษาสุดทายอยางไร?
การสอนเรือ่ งพระเยซูเจาเสด็จกลับคืนพระชนมชีพจากความตาย และ
เสด็จขึน้ สูส วรรคยนื ยันวาความเปนมนุษยเต็มรูปแบบทัง้ รางกายและวิญญาณ
ของพระองคอยูใ นความเปนหนึง่ เดียวกับพระบิดาและพระจิต พระเยซูเจา “ทรง
เปนปฐมเหตุ ทรงเปนบุคคลแรกในบรรดาผูตายที่กลับคืนชีพ”(คส 1:18) ดวย
เหตุนี้ การเปลีย่ นแปลงและการฟน ฟูของสิง่ สรางทัง้ ปวงไดเริม่ ขึน้ แลวโดยทาง
พรอมกับ และในความเปนมนุษยของพระคริสตเจาผูทรงกลับคืนพระชนมชีพ
พระศาสนจักรคาทอลิกมีธรรมประเพณีอันยาวนานของความเชื่อ
วาเมื่อพระนางมารียสิ้นชีวิต พระมารดาของพระเยซูเจา ทรงมีสวนรวมใน
การกลับเปนขึ้นมาของพระบุตรของพระนางในลักษณะที่วาความเปนมนุษย
ของพระนางไดเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงทั้งรางกายและวิญญาณ และจึงเปนการ
ฟน ฟูลว งหนาสวนทีเ่ หลือของสิง่ สรางเมือ่ สิน้ สุดของกาลเวลา การสอนนีเ้ รียก
วา “พระนางมารียรับเกียรติเขาสูสวรรคทั้งกายและวิญญาณ” สมเด็จพระ
สันตะปาปาปโอที่ 12 ทรงประกาศอยางเปนทางการวาเปนขอความเชื่อของ
พระศาสนจักร เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 1950
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ดังนั้น การสอนของคาทอลิกวาในองคพระเยซูเจาผูทรงกลับคืนพระ
ชนมชีพและการถวายเกียรติแดพระมารดาของพระเจา การคืนคา การบรรลุ
เปาหมาย และการสรรเสริญของสิง่ สรางทัง้ มวลเปนไปตามทีค่ าดการณไวและ
ตามสัญญา บรรดาผูศ กั ดิส์ ทิ ธิใ์ นสวรรคแตกตางจากพระเยซูเจาและพระนาง
มารียในแงที่วาความเปนหนึ่งเดียวกับพระเจาของพวกเขายังไมสมบูรณดวย
การกลับเปนขึ้นมาของรางกายและการบูรณะใหมครั้งสุดทายของสิ่งสราง
ทั้งปวง อยางไรก็ตาม “ฟาใหมและแผนดินใหม”ในหนังสือวิวรณ 21:1 ในการ
สนทนานี้เราตองจําไววาประเภทเวลาของเราอาจจะใชไมไดกับวิธีที่ประณีต
และสอดคลองกันกับความลํ้าลึกของนิรันดร
91. อายุจะเปนอยางไรในสวรรค?
นีเ่ ปนอีกครัง้ ทีเ่ ราใชประเภทของเวลาคือการผานไปของปเพือ่ สอบถาม
เกี่ยวกับนิรันดร เปนการพิจารณาอยางบริสุทธิ์เพื่อกําหนดอายุ “ที่สมบูรณ”
ของผูคนที่จะอยูในสวรรค แตถาเราใชประเภทของการเปลี่ยนแปลงและการ
ฟนฟูที่เราพบในพระคัมภีร(1คร 15) เราสามารถกลาวไดวาไมวาเราจะอายุ
มากหรือนอยเราอยูในชวงเวลาที่เราเสียชีวิต ความเปนมนุษยของเราจะถูก
สรางใหมและไดรบั การฟน ฟูดว ยความรักและพระหรรษทานอันไมสนิ้ สุดของ
พระเจา คูข นานทีอ่ อ นแอจะเปนอยางไรแมกระทัง่ ความรักของมนุษยสามารถ
เปลี่ยนและฟนฟูคนที่รักไดทุกวัย
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92. ผูที่ประสบกับความเจ็บปวยทางจิต ความพิการทางรางกาย
หรือคนปญญาออน จะมีความยินดีกับสุขภาพจิตที่ดีและมี
ความสามารถในสวรรคหรือ?
การเปลี่ยนแปลงและการฟนฟูดวยพระหรรษทานและความรักของ
พระเจาที่ทําใหเราเขารวมในการเขาไปอยูในสิริรุงโรจนของสวรรคจะไดรับ
การฟนฟู รักษา และเสริมกําลังความเปนมนุษยของเรา ความเจ็บปวยและ
ความทุกขทรมานทุกอยางของมนุษยจะหายไป
นึกถึงอัศจรรยของพระเยซูเจาที่จัดการกับความเจ็บปวย ความทุกข
ทรมาน และความออนแอของมนุษย ในอัศจรรยของพระเยซูเจาเราเริม่ เห็นแวบ
เดียวเปนครัง้ แรกของการสรางใหม เปนประสบการณสว นบุคคลของผูท ไี่ ดพบ
กับพระเยซูเจาในโลกนีแ้ ละยืนยันความเชือ่ ในพระองค เมือ่ สิน้ สุดของกาลเวลา
พระเจาพระองคเดียวกันนีซ้ งึ่ พลังแหงการสรางสรรคทเี่ กิดขึน้ ในและโดยทาง
อัศจรรยของพระเยซูเจาจะรักษาและสรางสิ่งสรางทั้งปวง
ตลอดหลายศตวรรษทีผ่ า นมา เมือ่ ใดก็ตามทีพ่ ระศาสนจักรตระหนักถึง
อัศจรรยของการรักษาหรือการบูรณะ เปนการยืนยันวาการรุกรานดวยอํานาจ
ของพระเจาทีช่ ว ยรักษาและฟน ฟูเปนการกระทําลวงหนาถึง “ฟาใหมและแผน
ดินใหม” ซึ่งเปนสวนหนึ่งของแผนการของพระเจาสําหรับสิ่งสรางทั้งมวล
(วว 21:1,5) ทัง้ ศาสนบริการการรักษาของพระคริสตเจาในระหวางทีพ่ ระองค
ทรงมีชีวิตอยูในโลกนี้และอัศจรรยในโอกาสตางๆที่พระศาสนจักรยอมรับ ให
ความมัน่ ใจวาบรรดาผูศ กั ดิส์ ทิ ธิใ์ นสวรรคจะมีความชืน่ ชมยินดีกบั สิง่ ทีพ่ วกเขา
เปนและความสมบูรณของความเปนมนุษยของพวกเขา
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93. ทารก เด็ก หรือแมแตทารกในครรภเปนมนุษยเต็มรูปแบบ
เมื่อเขาเขามาอยูในสวรรคหรือ?
แมจะมีความคิดชั่วขณะวาทารก เด็ก และเด็กที่ยังไมคลอดจํานวน
มากที่พบกับความตายกอนวัยอันควรตลอดประวัติศาสตรของมนุษยเปนไป
ไดอยางลนหลาม การถูกทําลายจากเชือ้ โรค ภัยพิบตั ติ ามธรรมชาติ สงคราม
และการทําแทง ทําใหผูออนแอและผูที่ไมสามารถปองกันตัวเองไดเสียชีวิต
มากเปนพิเศษ ในพระคัมภีรพระธรรมเดิม พระเจาตรัสดวยความหวงใยเปน
พิเศษถึงสมาชิกในครอบครัวมนุษยดังกลาวและทรงติเตียนอยางตอเนื่องตอ
ประชากรของพระองคและบรรดาหัวหนา ทีไ่ มไดใหการปกปองและปองกันคน
ยากจนและผูไรอํานาจ(อสย 1-3 ยรม 2) ดูเหมือนจะเปนขอสรุปที่เปนธรรม
ของความเชื่อคริสตชนวา พระเจาจะทรงประทานพื้นฐานและการเริ่มตนใหผู
ที่มีชีวิตและประสบการณมนุษยในโลกนี้
พระเยซูเจาทรงแสดงความหวงใยเปนพิเศษสําหรับเด็ก “ปลอยให
เด็กเล็กๆมาหาเราเถิด อยาหามเลย เพราะอาณาจักรสวรรคเปนของคนที่
เหมือนเด็กเหลานี้”(มธ 19:14, 18:2-4 มก 10:14-16) พระวรสารนักบุญลูกา
บันทึกวาพระเยซูเจาทรงปรารถนาใหเด็กเล็กๆเขาถึงการอวยพรของพระองค
(ลก 18:15-17) พระเจาทรงตองมีสงิ่ ทีจ่ ดั หามาใหบางอยางสําหรับแบงปนกับ
พวกเขา ใหเปนมนุษยอยางเต็มเปยมและสมบูรณในการเปลี่ยนแปลงและการ
ฟนฟูสิ่งสรางทั้งปวง และการมีความชื่นชมยินดีในสวรรค
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ความสัมพันธเปนหนึ่งเดียวกับผูศักดิ์สิทธิ์
94. จะมีความรูสึกถึงการเปนชุมชนและการมีชีวิตรวมกันใน
สวรรคหรือ?
การสอนเรื่ อ งความสั ม พั น ธ เ ป น หนึ่ ง เดี ย วกั บ บรรดาผู  ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
ยืนยันถึงความสัมพันธที่แสดงความรักระหวางทุกคนที่เปนหนึ่งเดียวกันใน
พระคริสตเจา สัตบุรุษบนโลกนี้ วิญญาณในแดนชําระ และบรรดาผูศักดิ์สิทธิ์
ในสวรรค ทุกคนเปนสมาชิกของรหัสกายพระคริสตเจา ทุกคนเปนหนึ่งเดียว
กับพระเจาดวยพระอานุภาพของพระจิต นี่เปนหนึ่งในคําสอนที่เกาแกที่สุด
ประการหนึ่งของคริสตชนที่พบในบทขาพเจาเชื่อ
คําสอนเรือ่ งความสัมพันธเปนหนึง่ เดียวกับบรรดาผูศ กั ดิส์ ทิ ธิ์ ยังสะทอน
ใหเห็นถึงเนือ้ หาหลายประการในพระคัมภีรท อี่ า งถึงสวรรค วาเปนชุมชนแหง
ความรักทีส่ มาชิกเปนหนึง่ เดียวกันในพระเจา พระเยซูเจาทรงใชภาพการเลีย้ ง
ในงานวิวาหเพือ่ กลาวถึงพระอาณาจักรของพระเจา (มธ 22:1-13 ลก 14:1624) เปนภาพแหงความชื่นชมยินดีและความสุขในทามกลางผูเขารวมงานที่
กําลังเฉลิมฉลองซึง่ เปนความสัมพันธทใี่ กลชดิ ทีส่ ดุ ของมนุษย พระเยซูเจาทรง
สัญญากับผูรายที่ดีคนหนึ่งวา “วันนี้ทานจะอยูกับเราในสวรรค”(ลก 23:42)
ทรงประกาศจากกางเขนวาสวรรคคอื ความสัมพันธกบั พระองค นักบุญเปาโล
ใหความมัน่ ใจกับชาวเธสะโลนิกา วาพวกเขาจะกลับมารวมกับคนทีร่ กั ของพวก
เขาที่จากไป และอยูรวมกับพวกเขาและพระคริสตเจา(1ธส 4:17) ความรักจะ
ไมมวี นั ลมเหลว ความรักไมมสี นิ้ สุด (1คร 13:8,13) ไมมสี งิ่ ใด แมแตความตาย
ก็ไมสามารถพรากเราจากความรักของพระคริสตเจา(รม 8:38-39)
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นักบุญยอหนบอกเราวา “พระเจาทรงเปนความรัก ผูใ ดดํารงอยูใ นความ
รัก ยอมดํารงอยูใ นพระเจา และพระเจายอมดํารงอยูใ นเขา” (1ยน 4:16) ความ
รักนี้จะสมบูรณในสวรรค (1ยน 4:17-18) ความสมบูรณของความรักและ
การเปนชุมชนจะเปนอยางไรในสวรรคนั้นเรายังไมสามารถทราบได อยางไร
ก็ตาม นักบุญยอหนไดเขียนไววาประสบการณของเราในชุมชนแหงความรัก
ในสวรรคจะเกี่ยวของกับประสบการณความใกลชิดของเรากับพระเจาและ
ของกันและกันในพระเจา
95. ทุกคนในทุกความเชื่อหรือผูที่ไมมีความเชื่อจะอยูรวมกันใน
สวรรคหรือ?
ความแตกตางและการแบงแยกระหวางศาสนาในโลกจะไมใชในสวรรค
ความแตกตางดังกลาวเปนผลมาจากประวัตศิ าสตร วัฒนธรรม ภาษา ปรัชญา
เทวศาสตร และโครงสรางทางสังคม เมื่อสิ้นสุดประวัติศาสตรและสิ่งสราง
ของ “ฟาใหมและแผนดินใหม”(วว 21:1) ผูชอบธรรมทุกคนจะถูกรวมไวกับ
พระเจา และรวมกันและกันในนิรันดร ในชีวิตความรักของพระตรีเอกภาพ
คริสตชนเชือ่ วาการเปลีย่ นแปลงครัง้ สุดทายและการชวยใหรอดพนจะเกิดขึน้
โดยทางพระ คริสตเจา ในพระองคมนุษยชาติและพระเจาจะคืนดีกันและเปน
หนึ่งเดียวกัน (คําสอนพระศาสนจักรคาทอลิก 2550)
96. ครอบครัวของฉัน คูสมรส หรือลูกๆจะสําคัญกับฉันมากกวา
คนอื่นๆเมื่ออยูในสวรรคหรือ?
ใช ในลักษณะที่ การสอนของคริสตชนใหคุณคากับบุคคล เอกลักษณ
และความทรงจํา(คําถามขอ 22 และ 23) ดังนั้นผูที่เปนสวนหนึ่งของชีวิต
เราบนโลกนี้จะเปนสวนหนึ่งของประสบการณของเราในชุมชนของผูมีบุญใน
สวรรค อยางไรก็ตาม เราจะรู เขาใจ ใหคุณคา และรักพวกเขาในวิธีการใหม
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เปลี่ยนแปลงจากการมีสวนรวมในชีวิตของพระตรีเอกภาพ พระเยซูเจาทรง
เตือนวา “เมือ่ มนุษยจะกลับคืนชีพ จะไมมกี ารแตงงานเปนสามีภรรยากันอีก แต
เขาจะเปนเหมือนทูตสวรรค”(มธ 22:30) เปนการบอกใบวาวิธีการที่เกี่ยวของ
กันของเราจะแตกตางไป ในสิง่ สรางใหมความสัมพันธทกุ ประการของเราจะได
รับการสรางขึ้นใหมและสมบูรณ บรรดาผูที่เปนที่รักของเราในชีวิตนี้จะยังคง
เปนเชนนั้นตอไป พระเยซูเจาตรัสในระหวางการปราศรัยอําลากับมิตรสหาย
ของพระองควา “และเมือ่ เราไป และเตรียมทีใ่ หทา นแลว เราจะกลับมารับทาน
ไปอยูกับเราดวย เพื่อวา เราอยูที่ใด ทานทั้งหลายจะอยูที่นั่นดวย”(ยน 14:3)
มีคําถามที่เกี่ยวของคือ แลวสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนๆที่ปฏิเสธ
พระเจาและอยูในนรกจะเปนอยางไร สถานการณของพวกเขาจะไมทําใหเรา
เศราหรือ ในการตอบคําถามนีท้ างเทวศาสตรมคี าํ ยืนยันวาไมมอี ะไรสามารถ
สงผลลบหรือคุกคามความสุขจากสวรรคได ความลมเหลวของผูที่เรารักใน
การมีสว นรวมในความสัมพันธเปนหนึง่ เดียวกับผูศ กั ดิส์ ทิ ธิจ์ ะไมทาํ ใหเราวาวุน
จากชีวิตใหมที่เรามีความชื่นชมยินดีในพระเจา
97. ในสวรรคจะมีบุคคลที่สําคัญมากกวาคนอื่นๆหรือ? เชน
พระสงฆ พระสันตะปาปา
ไมมี ความแตกตางดังกลาวเกิดขึ้นจากเหตุการณทางประวัติศาสตร
วัฒนธรรม และสังคม พวกเขาเหลานี้จะถูกบดบังดวยสิริรุงโรจนของสวรรค
พระศาสนจักรสอนวาบรรดาผูท มี่ ชี วี ติ ทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิใ์ นโลกนี้ หรือบรรดาผูท ไี่ ดรบั
ความทุกขทรมานในชีวติ นี้ โดยอาศัยคุณธรรมจากประสบการณดงั กลาวอาจ
จะมีฐานะทีม่ ากขึน้ ในการไดรบั ความรักของพระเจา และลําดับทีใ่ หญกวาของ
ความสุขนิรันดร(สังคายนาเมืองฟลอรเลนซ 1439) ในแงนี้ บุคคลที่ดีจํานวน
มากแมวาจะไมเปนที่รูจัก ไมไดเปนนักบวช หรือประวัติศาสตรทางโลก อาจะ
ไดรบั ความชืน่ ชมยินดีของประสบการณทเี่ ต็มเปย มของพระเจา ความแตกตาง
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ดังกลาวที่เกี่ยวกับ “การแบงขั้นความสุขในสวรรค” อยางไรก็ตาม เปนเพียง
การคาดเดาทางเทววิทยา
98. จะมีทูตสวรรคอยูในสวรรคเหมือนกับที่เราเห็นในภาพทาง
ศาสนาหรือ?
คําสอนของคริสตชนเรื่องทูตสวรรคมาจากพระคัมภีร และจากการ
ไตรตรองทางเทววิทยาในภายหลัง ทูตสวรรคปรากฏอยูในพระคัมภีรฮีบรู
พวกทานมีอํานาจ เปนจิต ใชภาพลักษณตามชวงเวลา ถูกเขาใจวาเขารวม
กับพระเจาในการพิพากษาของสวรรค(ปฐก 28:12 โยบ 1:6, 2:1 อสค 1 ดนล
3:55,58; 7:9-10) พวกทานยังทําหนาทีผ่ นู าํ สารของพระเจา นําพระวาจาของ
พระเจามาสูโลก (ปฐก 16:7-12, 21:17-18) หรือดําเนินการตามนํ้าพระทัย
ของพระเจา (อพย 14:19 2พกษ 19:35) มีการกลาวถึงทูตสวรรคเพิ่มมากขึ้น
ในหนังสือเลมหลังๆของพระคัมภีรฮ บี รู และในขอเขียนการเปดเผยความจริง
พวกทานไดรับนามเชน กาเบรียล (ดนล 8:16) และมีคาเอล (ดนล 12:1) และ
ไดรับมอบหมายงานในประวัติศาสตรแหงความรอด ในสมัยของพระเยซูเจา
ลักษณะเดนของทูตสวรรคเปนผูพิทักษที่ไดรับการแตงตั้งจากพระเจา เปน
เพื่อนรวมทาง และเปนผูวอนขอในศาสนายิวที่เปนที่นยิ มในสมัยนั้น
บรรดาผูเขียนพระคัมภีรพระธรรมใหมเกริ่นถึงการดํารงอยูของทูต
สวรรคและรวบรวมไวในรูปแบบที่เปนสาระสําคัญของพวกทาน ทูตสวรรค
กาเบรียลมาแจงขาวแดพระนางมารียในภารกิจที่พระเจาทรงมอบหมายให
พระนาง(ลก 1:26) ทานเศคาริยาห (ลก 1:11) ทานโยเซฟ (มธ 1:20, 2:9)
และคนเลี้ยงแกะที่เมืองเบธเลเฮม(ลก 2:8-15) บุคคลเหลานี้ทุกทานไดรับ
การเยี่ยมจากทูตสวรรค พวกทานปฏิบัติรับใชพระเยซูเจาหลังจากที่พระองค
ทรงถูกทดลองในถิ่นทุรกันดาร (มธ 4:11) และในสวนเกธเสมนี (ลก 22:43)
พระเยซูเจาตรัสถึงเด็กเล็กๆวามีทูตสวรรคของเขา(มธ 18:10) บรรดาอัคร
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สาวกไดรบั การชวยเหลือจากทูตสวรรคในศาสนบริการของพวกเขา(กจ 12:715) ทูตสวรรคเปนที่นิยมอยางมากในหนังสือวิวรณ พวกทานกราบนมัสการ
พระเจาในสวรรค (วว 4, 8:3-5) และดําเนินการตามนํา้ พระทัยของพระเจาทัง้
ในสวรรคและบนแผนดิน (วว 8:6-13; 9; 10; 14; 15; 16)
พระศาสนจักรสอนวาการดํารงอยูของทูตสวรรคเปนสิ่งสรางที่เปน
อรูป เหมือนความเปนมนุษย ไดรับเรียกใหมีความสัมพันธกับพระเจาโดย
ทางพระคริสตเจา พระวจนาตถของพระเจา ทุกสิ่งที่ถูกสรางขึ้นมา รวม
ทั้งทูตสวรรคก็โดยทางพระองค(สังคายนาลาเตรันที่ 4 ป 1215 สังคายนา
วาติกันที่ 1 ระหวางป 1869-1871) ตลอดหลายศตวรรษ มีนักเทววิทยา
หลายทานคาดเดาเรื่องธรรมชาติและจํานวนของทูตสวรรค เกินกวาที่
เห็นพองเรื่องการดํารงอยูและการนอบนอมของพวกทานตอพระคริสตเจา
(มก 13:32 กท 1:8 คส 1:16, 2:18 ฮบ 1:4) คําสอนของพระศาสนจักรอยาง
เปนทางการในเรื่องนี้มีนอยมาก
ภาพในพระคัมภีรในหนังสือดาเนียลและหนังสือวิวรณที่อธิบายถึง
ศาสนบริกรของทูตสวรรคและการถวายคารวกิจตอพระเจาในสวรรค เริ่ม
ตนมีอิทธิพลคอนขางเร็วตอการเขาใจของคริสตชนในพิธีกรรมการถวาย
คารวกิจของตน เชนเดียวกัน ไดมีความคิดวาทูตสวรรครวมถวายคารวะกิจ
ในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม(อสย 6:1-7) คริสตชนเชื่อวาทูตสวรรคกําลัง
ถวายคารวะกิจรวมกับพวกเขาในพิธีบูชามิสซา (1คร 11:10) ความเชื่อนี้มี
อิทธิพลตอศิลปะทางศาสนา ดังนั้น จึงเห็นไดวาทูตสวรรคไดรับการแสดงอยู
ในภาพโมเสก ภาพเฟรสโก และภาพวาดอืน่ ๆในลักษณะของการถวายคารวะ
กิจรวมกันกับชุมชนคริสตชน
ดังนั้น ความเชื่อคริสตชนจึงคาดหวังวาทูตสวรรคเปนสวนหนึ่งของ
ประสบการณของเราในการรวมเปนหนึ่งเดียวกับพระเจาและกับคนอื่นๆใน
สวรรค
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99. เราสามารถเกี่ยวของกับทูตสวรรคในสวรรคหรือ?
สาระสําคัญของสวรรค ดังที่ไดกลาวไปแลว(ในคําถามขอ 84) คือ
ความสัมพันธกบั พระตรีเอกภาพ โดยทางการรวมเขาดวยกันกับพระคริสตเจา
ตามคําสอนของคริสตชนเรื่องทูตสวรรคนั้น พวกทานเปนสวนหนึ่งของชีวิต
ในพระเจาโดยทางพระคริสตเจาเชนเดียวกัน เรามักไมคอยคิดวาทูตสวรรค
ตองการงานไถกูของพระคริสตเจา และเนื่องจากพวกทานไมมีรางกาย
แนนอนวาพวกทานไมไดรับศีลลางบาป นอกจากนี้ บรรดาสิ่งสรางทั้งปวง
รวมทั้งทูตสวรรคดวย เขามาสูการเปนอยูโดยทางพระวจนาตถ(ยน 1:13) ในฐานะที่เปนสิ่งสราง ทูตสวรรคจึงเปนสวนหนึ่งของการฟนฟูและการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งสรางทั้งปวงในพระคริสตเจาและโดยทางพระคริสตเจา
(วว 21:5) ดังนั้นชีวิตของเราจึงมีสวนรวมกับทูตสวรรคกับพระเจาโดยทาง
พระคริสตเจา
การสอนตามธรรมประเพณีเรื่องทูตสวรรคนั้น พวกทานเหมือนกับเรา
มีสติปญ
 ญาสามารถตัดสินใจ พวกทานรวมกันอยูใ นสวรรคเปนผลมาจากการ
ตอบรับการเชื้อเชิญของความรักของพระเจา
อาจจะเปนคําแนะนํา และบางที่จะทําใหกระอักกระอวนใจในการคิด
เกี่ยวกับสวรรค วาเปนสิ่งสรางนอกเหนือจากมนุษยที่มีสวนรวมในพระตรี
เอกภาพ ณ จุดนี้ ในประวัตศิ าสตรของมนุษย เมือ่ ความกวางใหญของจักรวาล
และความเปนไปไดของรูปแบบที่หลากหลายของชีวิตที่ชาญฉลาดเกินกวา
กาแล็กซี่ของเรา ทาทายสมมุติฐานของเรา ประเพณีโบราณเรื่องทูตสวรรค
สามารถเปดความคิดและจิตใจของเรา ทูตสวรรคถูกเขาใจวาไมมีรางกาย มี
สติปญญา และความสามารถในการรัก และไมเกี่ยวของกับวัตถุในจักรวาล
พระคัมภีรและธรรมประเพณีคริสตชนยอมรับการมีอยูและการรวมมือของ
พวกทานกับพระเจา และกับครอบครัวมนุษยในการสรางสังคมและงานการ
ชวยใหรอดพน
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ในสมัยกลาง เรื่องทูตสวรรคทําหนาที่ชวยนักปรัชญาและนักเทว
ศาสตรใหแบบอยางเกี่ยวกับขอจํากัด ไมมีรางกาย มีสติปญญา บางทีพวก
ทานสามารถชวยเราซึ่งเปนประชาชนในสมัยศตวรรษที่ยี่สิบไตรตรองเกี่ยว
กับความรักอันไมสนิ้ สุดของพระเจา ทีข่ ยายไปทัว่ จักรวาลทางกายภาพในรูป
แบบที่เราไมสามารถจินตนาการได ความเปนไปไดที่จะสรางความสัมพันธใน
สวรรคกบั จิตเหลานี้ สิง่ มีชวี ติ ทีเ่ ปย มดวยความรักบางทีเปนการปรากฏขึน้ แวบ
เดียวของ “สิ่งที่พระเจาทรงเตรียมไวสําหรับผูที่รักพระองค”(1คร 2:9)
100. “บรมสุขทัศน”หมายความวาอะไร?
นักเทวศาสตรสมัยกลางถามคําถามพื้นฐานวา สามารถสรางได
อยางไร สิ่งมีชีวิตที่มีขอบเขตจํากัดเชนมนุษยหรือทูตสวรรค ที่อาจจะมีความ
สนิทสัมพันธกับผูที่ไมมีขอบเขต คงอยูนิรันดรคือพระเจา ซึ่งมีความแตกตาง
กันมากเกินไป มีคําถามที่คลายคลึงกันก็คือ ชีวิตที่ไมมีสติปญญาและความ
รักของมนุษยจะเปนอยางไร เชนหนูตัวหนึ่ง เคยเกี่ยวของกับระดับเดียวกัน
กับมนุษย คําตอบของนักเทวศาสตร ที่มีการอภิปรายและพัฒนามาหลาย
ศตวรรษถึงความคิดของคริสตชน ความสามารถตามธรรมชาติและแหลงทีม่ า
ทีเ่ หลืออยูข องเรา เราไมสามารถหาความเพลิดเพลินในทันที ความสัมพันธกบั
พระเจา หนาตอหนา ทุกอยางที่เรามี แมกระทั่งกับความเชื่อคริสตชน คือ
ความคิดเกี่ยวกับพระเจา เปนสื่อกลางโดยและผานทางภาษาของมนุษยซึ่ง
ใชการเปรียบเทียบ และสัญลักษณเมื่อพยายามที่จะพูดเกี่ยวกับพระเจา และ
เรื่องสําคัญที่สุด
มีขอความมากมายในพระคัมภีรที่กลาวถึงเรื่องนี้ เมื่อโมเสสขอใหได
เห็นพระพักตรของพระเจา พระเจาตรัสตอบวา “ทานจะดูหนาเราไมได เพราะ
ไมมีมนุษยคนใดที่เห็นหนาเราแลวจะมีชีวิตอยูได”(อพย 33:20) ทานยอหน
สะทอนเรือ่ งนีใ้ นบทแรกของพระวรสารของทาน “ไมมใี ครเคยเห็นพระเจาเลย”
(ยน 1:18, 5:37, 6:46 2คร 5:7)
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แตเรามีความปรารถนาทันทีในความสนิทสัมพันธนิรันดรกับพระเจา
เฉพาะความสนิทสัมพันธกับพระเจาเทานั้นที่เราจะไดรับการตอบสนองอยาง
เต็มเปยมในการแสวงหาที่ลึกซึ้งของมนุษย ในความหมาย จุดมุงหมาย และ
ความสุข นักบุญออกัสตินแสดงถึงสิ่งนี้ในคํากลาวเริ่มตนหนังสือคําสารภาพ
ของทานวา “พระองคทรงสรางเรามนุษยสําหรับพระองค และดวงใจของเรา
มนุษยจะไมพบสันติสุขใดเลยจนกวาจะไดพักผอนในพระองค” (คําสารภาพ
1 บทที่ 1)
พระคริสตเจาทรงตอบความตองการทีล่ กึ ทีส่ ดุ นีข้ องมนุษย พระเยซูเจา
ทรงเผยแสดงใหเราเห็นธรรมชาติของ “พระพักตรของพระเจา” “ผูที่เห็นเรา
ก็เห็นพระบิดาดวย” (ยน 14:9, 8:19, 10:30,38, 12:45) พระเยซูเจายังทรง
ประทานพระพรของพระจิต ซึ่งฟนฟูและเปลี่ยนแปลงเรามนุษยชาติเพื่อทําให
สามารถและเพียงพอทีจ่ ะ “เห็นพระองคเหมือนพระองคทรงอยูต อ หนาเรา” ใน
ความสนิทสัมพันธกับพระเจา (ยน 16:13 รม 8:9-11, 14-17)
ในศีลลางบาปเราเราถูกดึงเขาในธรรมลํ้าลึกของพระคริสตเจา ดวย
พระอานุภาพของพระจิต ในความตายความสมบูรณของชีวิตของเราในพระ
คริสตเจาเผยแสดงใหเราเห็นและเขาใน “เห็นพระองคเหมือนพระองคทรงอยู
ตอหนาเรา” ในความสนิทสัมพันธกับพระตรีเอกภาพ บรมสุขทัศนเปนการ
“การเห็น” ที่ทําใหเรามี “ความสุข” ความเชื่อและเทววิทยาซึ่งอาศัยความ
คลายคลึงกันและอาศัยความรูเปนสื่อกลางจะถูกแทนที่ในทันที แบบที่เขาใจ
งายและดวยความรักของพระเจา ดังที่ทานนักบุญเปาโลไดเขียนไววา “ใน
เวลานี้ เราเห็นพระเจาเพียงรางๆเหมือนเห็นในกระจกเงา แตเมื่อถึงเวลานั้น
เราจะเห็นพระองคเหมือนพระองคทรงอยูตอหนาเรา เวลานี้ ขาพเจารูอยาง
ไมสมบูรณ แตเมื่อถึงเวลานั้น ขาพเจาจะรูแจงเหมือนที่พระองคทรงรูจัก
ขาพเจา(1คร 13:12)
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บทสงทาย
...เราจะเห็นพระองคเหมือนพระองคทรงอยูตอหนาเรา
(1 คร 13:12)

101. คําถามและคําตอบเหลานี้มีความหมายตอการดํารง
ชีวิตของฉันอยางไร?
ในทายที่สุด เราทุกคน จะมีความเชื่อหรือไม เราตองยอมจํานนตอ
ความลึกลับ นัน่ คือความตาย การยอมจํานนคือการทําใหตนเองอยูใ นมือของ
ผูอ นื่ ยอมจํานนตออํานาจและความไดเปรียบ ยอมอยูใ นการควบคุม การยอม
จํานนอาจเปนศัตรูที่มีอํานาจเหนือเรา ในกรณีดังกลาวการยอมจํานนหมาย
ถึงความพายแพ ความตายสามารถเปนเหมือนศัตรู สะกดรอยตามเราตลอด
ชัว่ ชีวติ ของเรา รออยางเงียบๆในเงามืดเพือ่ หาโอกาสทีจ่ ะทําลายลางเรา การ
ยอมจํานนตอศัตรูที่หลีกเลี่ยงไมไดเหลานี้ดูเหมือนเปนความพายแพสุดทาย
ของเรา
เรายังกลาวถึงการยอมจํานนตอผูที่เรารัก มอบตนเองไวในมือของ
ผูที่เรารัก บางคนที่เรากําลังรอคอยใหเขามาสูชีวิตของเรา การยอมจํานน
ดังกลาวนี้เปนชัยชนะของและเพื่อความรัก การสอนของคริสตชนเรื่องสี่สิ่ง
สุดทายแสดงแกเรา วาความตายเปนเหมือนการกระทําของการยอมจํานน
ในความรัก การกระทําสุดทายของมนุษยคือโอกาสที่จะมอบตนเองทั้งครบ
ไวในพระหัตถของพระเจา เพื่อใหพระองคทรงมีอํานาจและควบคุม ปลอยให
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เปนไปและวางไวใจวาความตายของเราคือการมีสว นรวมในชัยชนะของ
พระคริสตเจาเหนือความตาย
บางคนตายบนไมกางเขนเหมือนพระเยซูเจา ตัง้ ใจยอมจํานนมอบตนเอง
ไวในพระหัตถของพระบิดา(ลก 23:46) บุคคลากรทางการแพทยจะบอกกับ
ทานวาพวกเขาไดเฝาดูผูสูงอายุจํานวนมาก หลังจากที่มีอายุยืนยาวและดวย
ความรัก ใชเวลาชวงสุดทายกับบุตรหลาน ขอบคุณแตละคนทีไ่ ดเปนสวนหนึง่
ของชีวิตของพวกทาน หลับตาลงและสิ้นใจ ราวกับวาเปนความเต็มใจ การ
ยอมจํานนเชนนีค้ อื การกระทําครัง้ สุดทายทีส่ งางามของการมีชวี ติ ทีเ่ รียบรอย
สําหรับความตายอื่นๆที่เปนไปอยางรวดเร็วและไมคาดฝนที่เกิดจาก
อุบตั เิ หตุ หรือการปองราย สําหรับความเจ็บปวดมากมายทัง้ ทางรางกายและ
จิตใจ อาจจะเปนเพือ่ นรวมทางสุดทายของพวกเขาทีท่ าํ ใหวอกแวกจากสิง่ อืน่ ๆ
ทัง้ ปวง แมในกรณีเชนนีไ้ มใชความตายตามธรรมชาติของการยอมจํานนชีวติ
กิจการของความตาย ไมวา จะเปนดวยความตระหนักและความตัง้ ใจอยางเต็ม
เปย ม ไมวา จะไมไดรบั คํารองขอหรือทีไ่ มไดสติ ไมวา จะฉับพลันหรืออยางชาๆ
หมายถึงการละทิง้ อํานาจและการควบคุม เผชิญหนากับสิง่ ทีไ่ มรู แยกออกจาก
ความปลอดภัยของความเปนมนุษยแบบที่เรารูจัก
อยางไรก็ตาม การยอมจํานนสามารถเปนทัศนคติและการกระทําอยาง
หนึ่งที่เปนลักษณะของชีวิตคริสตชนทั้งชีวิตของเรา โดยทางศีลลางบาปเรา
ไดรวมอยูในพระคริสตเจาผูทรงกลับคืนพระชนมชีพ เรามีความรูสึกที่แทจริง
อยางมาก ยอมมอบชีวติ ของเราแดพระองค ในการสวดภาวนาและการรําพึง
เราสามารถยอมจํานนตอพระคริสตเจาในแตละวัน ยอมรับการประทับอยูแ ละ
พระอานุภาพของพระจิตในชีวิตของเรา ยอมใหตนเองไดรับการนําทางและ
ไดรับการแจงเตือนจากความรักของพระเจาในการจัดการและการตัดสินใจ
ในชีวิตประจําวันของเรา การสอนของคริสตชนในเรื่องสี่สิ่งสุดทาย สามารถ
แนะนําเราในนิสัยของการยอมจํานนตอพระเจา โดยการสงเสริมการรําพึง
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ภาวนา ในสิ่งที่เกี่ยวกับความเชื่อของบรรพบุรุษของเราที่ไดกลาวไวในเรื่องที่
สําคัญที่สุด ถาเราพัฒนาคุณธรรมฝายจิตในการยอมจํานนตลอดชีวิต การ
ยอมจํานนสุดทายในความเชื่อและความหวัง ในตอนสุดทายจะกลายเปนการ
กระทําที่ดีที่สุดของความไววางใจดวยความรักในพระเจาผูทรงนําทางเราใน
โลกนี้ และผูที่จะทรงมารับเราดวยความรักในชีวิตหนา
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